
УТВЪРЖДАВАМ: /п/ 

 

ЕЛИ ХРИСТАКИЕВА ГРОЗЕВА  

Директор на ДГ „Осми март“ - гр. Пловдив 

 

 

П Р О Т О К О Л 
по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 

 

От комисия, назначена със Заповед № РД-11-501/06.02.2020 г. на Ели Христакиева Грозева - 

директор на ДГ „Осми март“ – гр. Пловдив 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГРОЗЕВА, 

 

С настоящото Ви представяме отчет за извършената работа от комисия, назначена с Ваша 

Заповед № РД-11-501/06.02.2020 г., във връзка с провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 

от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна 

(кетъринг) по заявка и предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за 

нуждите на ДГ „Осми март“ - гр. Пловдив“, открита с Решение № РД-20-91/16.01.2020 г., 

уникален номер на поръчката в РОП: 03509-2020-0001. 

 

І. В изпълнение на Заповед № РД-11-501/06.02.2020 г., комисията, назначена за 

разглеждане и оценка на офертите, проведе своите заседания в редовен състав, както следва:  

Председател:  Дарина Шаркова – външен експерт. 

Членове:         

1. Мария Стоянова Николова – ЗАС в ДГ „Осми март“ – Пловдив. 

2. Жанет Ал.Илчева – Йотовска – домакин в ДГ „Осми март“ – Пловдив. 

 

ІІ. Заседанията на комисията бяха проведени при спазване разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, 

като работния процес по разглеждането, оценката и класирането на офертите е описан в 

Протокол – приложение към настоящия протокол.  

 

ІІІ. Във връзка с резултатите от работата си, подробно описана в протокола, предвид 

предварително обявеното условие, че за оферта с оптимално съотношение качество/цена ще се 

счита тази, получила най-голям сбор точки (К), при максимални 100 точки, по следната 

формула: 

 

                             К-во порцияn                 

К = Цена х 50  +   x 50   

                            К-во порцияmах                                

където: 

Цена – платимата фиксирана цена за изпълнението на услугата: 3,00 лева за един храноден 

за едно дете; 2,50 лева за за един обяд за един правоимащ от персонала. Всяка допусната до 

оценяване оферта получава 50 точки по показателя „Цена“.  

К-во порцияn – предложеното от участника, чието предложение се оценява, Количество на 

порцията обяд за 1 (един) правоимащ служител; 

К-во порцияmах –  най-високото предложено от участник Количество на порцията обяд за 1 

(един) правоимащ служител, 

 



Както и предвид проведения публичен жребий по чл. 58 , ал .3 от ППЗОП, за определяне на 

изпълнител на обществената поръчка, 

Комисията единодушно предлага на възложителя: 

 

На основание чл. 109 от ЗОП, с решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП, за изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна (кетъринг) по заявка и 

предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на ДГ „Осми 

март“ - гр. Пловдив“, да бъде определен участникът, класиран на първо място и 

определен чрез публичен жребий, а именно КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД, с 

когото да бъде сключен договор при условията на чл. 112 от ЗОП. 

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 181, ал. 5, във връзка с чл. 106 от ЗОП, настоящият 

протокол се предава на възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация и Протокола 

от работата на комисията. 

 

 

 

Председател:  

Дарина Шаркова: /п/ 

 

Членове:  

Мария Стоянова Николова: /п/ 

 

Жанет Ал.Илчева – Йотовска:  /п/ 

 


