
1

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А
Р А Й О Н  „ И С К Ъ Р ”

София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, п.к.1592, тел: 02/9791310; 9790711; e-mail: info@raioniskar.bg

ПРОТОКОЛ №1

на основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП и чл.54, ал.7 от ППЗОП, във връзка с
чл. 103, ал.3 от ЗОП

за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя

Настоящият протокол отразява действията на Комисия, назначена със Заповед №
РИС20-РД92-8/04.08.2020 г. на Кмета на Столична община-район „Искър“ на основание
чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.51, ал.1 от Правилника за
прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), за да получи, разгледа и оцени
постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка,
открита на основание чл.73, ал.1, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет : „Доставка
на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и Детска млечна кухня
(ДМК) на територията на Столична община – район „Искър“.

На 04.08.2020 г. в 10:30ч. в стая 301, находяща се на третия етаж в
административната сграда на Столична община – район „Искър“ се събра комисията,
назначена от възложителя – Ивайло Цеков – Кмет на Столична община-район „Искър“ със
задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка открита на основание чл.73, ал.1, във връзка с чл.18, ал.1,
т.1  от ЗОП с горецитирания предмет.  Поръчката е обявена с Обявление за поръчка -  ID
№984004 в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и № 2020/S 116-373 в Официален
вестник на Европейския съюз. Обявлението и документацията за обществената поръчка са
одобрени от възложителя с Решение № РИС20-РД93-4/12.06.2020 г., публикувано с ID №
983995 в РОП. Срокът за подаване на оферти за участие е 20.07.2020 г. до 17:00 ч. В
установения срок, в деловодството на Столична община-район „Искър“ е постъпила 1
(една) оферта за участие в процедурата, запечатана в непрозрачен и с ненарушена цялост
плик с вх. № РИС20-ТД26-479/20.07.2020 г., в 15:37 ч. В тази връзка и на основание чл. 100,
ал. 12, т. 1 от ЗОП, срокът за подаване на оферти е удължен до 03.08.2020 г. и съответно
срока за отваряне на постъпилите оферти е 04.08.2020 г., с публикувано Решение за
одобряване на обявление за изменение с ID № 988366 в РОП и с изх. рег. № РИС20-РД93-
4(1)/21.07.2020 г. В новоустановения срок, в деловодството на Столична община-район
„Искър“ не са постъпвали нови оферти.

I. Със заповед № РИС20-РД92-8/04.08.2020 г. на Кмета на Столична община-район
„Искър“ е определен следния състав на комисията:
Председател:

1. Марио Пешев – Секретар на СО-район „Искър“
Членове:

2. Анна Ширца – Гл. счетоводител на СО-район „Искър“;
3. Даниела Цветкова – Н-к отдел УОСТД -  район „Искър“;
4. Тодор Стоянов – Юрисконсулт в отдел ПНО;
5. Верка Кирчева – Директор на 36 ДГ „Пеперуда“,
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В установения в горецитираната Заповед, начален час за стартиране работата на
комисията, а именно 10:30 ч, председателят на комисията откри заседанието. На
заседанието присъства управителят на участника „Макрон“ ООД – Йоана Ценкова
Йорданова. Председателят на комисията докладва постъпилата, в срока посочен в
обявлението, оферта, отразена в представения регистър на подадените оферти и протокола
по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, след което всеки един от членовете на комисията подписа
декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

 След подписването на декларациите комисията пристъпи към отварянето на
офертата, подадена от участника „Макрон“ ООД с вх. рег. № РИС20-ТД26-479/20.07.2020
г., в 15:37 ч.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл.47,
ал.2 от ППЗОП и документацията за участие – в запечатан, непрозрачен и с ненарушена
цялост плик.

 По реда на чл.54, ал.3 от ППЗОП, Комисията отвори плика на офертата и оповести
съдържанието й. Комисията установи наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“. При проверка на приложените документи за съответствие
с описа приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в
същия са налице. Комисията прие, че изискването на чл.47, ал.4 от ППЗОП относно
необходимото съдържание на офертата, е спазено.

В изпълнение на разпоредбата на чл.  54,  ал.4  от ППЗОП трима от членове на
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови
параметри" на участника.

II. След извършване на гореописаните действия Комисията продължи своята работа в
закрито заседание, с извършване на проверка за съответствието на представените
документи в офертата на участника с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя.

 Становището на Комисията относно пълнотата на представените документи за
подбор, съобразно изискванията на чл. 39, ал.2 от ППЗОП и документацията за
обществената поръчка е, че участникът „Макрон“ ООД е приложил всички необходими
документи, посочени в документацията и доказва съответствието с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор, поради което може да се разгледа и оцени техническото
предложение в офертата.

 Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и
решения не бяха заявени особени мнения.

Протоколът е съставен на 18.12.2020 г. в 12:00 часа.
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