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ПРОТОКОЛ № 3 
 

 

за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на 

документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за 

възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Глава V от ЗОП - чрез 

открита процедура с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 

години, за деца до 7 г. В детските градини към Община Смолян и за потребителите на 

ДЦДВУ“Звънче“, която обществена поръчка е открита с решение № 17 от 14.04.2016г., 

изменено с решение № 24 от 19.07.2016г. на кмета на община Смолян, вписани заедно с 

одобреното обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2016-0010. 

 

 

 

Днес, 27.10.2016 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-30/18.08.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Милена Милкова Хаджиева – ст. юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян. 

Димитър Данчев Настанлиев – директор на дирекция „ФСДБ”  в община Смолян. 

Мая Бисерова Кисьова – инструктор хранене в Детска кухня към община Смолян. 

Йоланда Анастасова Деянова – гл. експерт в дирекция „ФСДБ”  в община Смолян. 

Борислав Славчев Славчев – външен експерт, притежаващ професионална компетентност, 

свързана с предмета на поръчката.  

 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 

10, изр. 2 от ЗОП /отм./. 

 

 

1. След като беше установена формалната допустимост на предложенията на 

участниците и съответствието на документите и информацията в Плик № 1  - 

„Документи за подбор“ с критериите за подбор и минималните технически 

изисквания за допустимост комисията пристъпи към разглеждане на документите в 

Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” на единствения допуснат 

участник и проверка на съответствието му с изискванията на възложителя. 
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1. 

 

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ЕООД 

 

 

A. 

 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

4 примерни месечни менюта за деца от 0 до 3 г. за месеците – януари, април, юли и  

октомври 

4 примерни месечни менюта за деца от 1 до 3 г. за месеците – януари, април, юли и  

октомври 

4 примерни месечни менюта за деца от 3 до 7 г. за месеците – януари, април, юли и  

октомври 

4 примерни месечни менюта за деца от 7 до 13 г. и за възрастни от 13 до 50 г. за месеците – 

януари, април, юли и  октомври 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Времеви график за изпълнение на поръчката. 

Стратегия за управление на риска.  

 

 

Б. 

 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице следните 

несъответствия с предварително обявените условия на възложителя: 

 Налице е съществен пропуск по отношение на представените примерни месечни 

менюта за месеците – януари, април, юли и  октомври, тъй като участникът не е 

спазил изискванията на възложителя, посочени в техническото задание по 

отношение на пълноценност и разнообразие на предлаганите храни. В раздел ІІІ от 

Техническото задание възложителят е поставил следното изискване - Предлаганото 

меню да е разнообразно като следва задължително да включва ястия със: 

- Телешко месо – поне веднъж седмично, това изискване не е спазено  за:  

- възрастовата група 0-3 г. телешко месо не се предлага в менюто за втората 

седмица на м. януари, втора и четвърта седмица за м. април, втора седмица за м. 

юли и четвърта седмица от месец октомври.  

- възрастовата група 1-3 г. телешко месо не се предлага в менюто за четвърта 

седмица от месец октомври. 

- възрастовата група 3-7 г. телешко месо не се предлага в менюто за четвърта 

седмица от месец април, първа и трета седмица от октомври. 

- Риба – поне веднъж седмично, като предлаганата риба следва да е 

разнообразна, това изискване не е спазено  за:  

- възрастовата група 0-3 г. риба не се предлага в менюто за втората седмица на 

м. април и трета седмица от месец октомври.  

- възрастовата група 1-3 г. риба  не се предлага в менюто за първа седмица от 

месец януари и трета седмица от м. октомври. 

По отношение на изискването за разнообразие на предлаганата риба, същото не 

може да се провери от комисията, тъй като участникът не е посочил вида на 

предлаганата риба.   

- Предлаганите плодове, следва да са пресни и разнообразни, като даден плод не 

трябва да се повтаря в рамките на една седмица, това изискване също не е 

спазено, като например в менюто за възрастова група 3-7 г. в първата седмица 
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от м. януари, като сутрешна подкрепителна закуска се повтарят ябълките в 

дните понеделник и вторник, а за дните сряда и петък се повтаря банан.  

 

 Налице е съществен пропуск в представените примерни месечни менюта за 

месеците – януари, април, юли и  октомври, тъй като участникът не е спазил 

изискванията на възложителя по отношение на обхвата на поръчката, като не e  

включил в тях всички доставки, включени в предмета на настоящата поръчка, а 

именно не е предвиден десерт за всички дни за обедното меню за децата до 7-

годишна възраст в детските градини на територията на Община Смолян и за 

потребителите на ДЦДВУ“Звънче“.  

В раздел ІІ - Обхват на поръчката от Техническото задание възложителят е 

поставил следното изискване Доставката на готовата за консумация храна е 

необходимо да включва следното: 

- за децата до 7-годишна възраст в детските градини на територията на 

Община Смолян – сутрешна закуска, включваща и чай или мляко, 

подкрепителна закуска, включваща и/или плод, и/или мляко, обяд, включващ – 

първо-супа;  второ -основно ястие, салата и хляб; трето – десерт и 

следобедна закуска, включваща и сок или мляко или айрян. 

- за потребителите в социалното заведение – сутрешна закуска, включваща и 

чай или мляко, обяд, включващ – първо-супа;  второ -основно ястие, салата и 

хляб; трето – десерт и следобедна закуска, включваща и сок или мляко или 

айрян.  

Видно от представените примерни менюта, участникът не е предвидил десерт за обяд за 

децата до 7-годишна възраст в детските градини на територията на Община Смолян, такъв 

се предлага само в отделни дни от седмицата например: за възрастова група 1-3 г. за 

третата седмица на януари десерт е предвиден единствено в петък, за четвъртата седмица 

десерта е само в сряда и т.н.. По подобен начин стоят нещата и за възрастова група 3-7 г., 

като например в менюто за м. юли през първата седмица десерт е предвиден единствено в 

четвъртък, а през третата седмица в понеделник и петък. Десерт не е предвиден във всички 

дни и за потребителите в социалното заведение, например за първата седмица на м. януари 

десерт липсва в понеделник и сряда, във втората седмица липсва във вторник и сряда и т.н.  

Налице е пропуск и по отношение на изискването сутрешната закуска да включва и чай 

или мляко, например за възрастовата група до 3г в детските градини в първата седмица на 

м. януари в четвъртък за закуска е предвиден печен сандвич с яйце и сирене без чай или 

мляко, в четвъртата седмица в четвъртък закуската е баница с праз лук и извара без чай 

или мляко и т.н. За възрастовата група 3-7 г. за третата седмица на м. юли за вторник е 

предвиден сандвич с руска салата и домати без чай или мляко.  За потребителите в 

социалното заведение за третата седмица на м. октомври в сряда е предвиден топъл 

сандвич „мозайка“ и прясна краставица, без чай или мляко, а в четвъртата седмица в сряда 

– сандвич с пастет от сирене и краставица без чай или мляко. 

 

 Налице е съществен пропуск и по отношение на представената от участника 

Стратегия за управление на риска, неразделна част от техническото предложение за 

изпълнение на поръчката, тъй като участникът не е предложил мерки/дейности за 

мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и дейности 

за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в т.8.13.3 на раздел III „Указания за подготовка на 

офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, участникът, 

към техническата си оферта за изпълнение на поръчката, следва да представи 

Стратегия за управление на риска, в която: да анализира дефинираните от 
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възложителя рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване 

и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да идентифицира 

подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в 

определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките 

на предложената от участника цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки, като в посочената точка възложителят 

изрично е идентифицирал следните рискове: 1. Времеви рискове – забава при 

изпълнение на дадена дейност /приготвяне на храната, транспорта до обектите, 

раздаването и т.н./, отклонения от представения график по дадена дейност - 

неспазване на началния или крайния срок за доставка до даден обект. 2. 

Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на  информация от 

страна на  Възложителя и други лица, имащи отношение към изпълнението на 

настоящия договор – персонала в детските градини и социалното заведение, 

контролни органи, родители на деца до 3 г. възраст и др.; 3. Трудности при 

изпълнението на договора, продиктувани от възникване на авария на техника или 

транспортно средство или от отсъствие на лице/лица, ангажирани с изпълнението 

на договора; 4. Риск от некачественост/неогодност на храната -   възникване на 

обстоятелства, които водят до некачестветост на дадена храна и необходимост от 

подмяната и с годна за консумация храна. В представената от участника Стратегия 

за управление на риска липсва каквото и да било посочване на дейности/мерки за 

мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и дейности 

за контрол върху изпълнението на предложените мерки. По отношение на 

мониторинга, участникът само е дал дефиниция на понятието мониторинг на риска, 

но не е не е разписал никакви конкретни дейности/мерки за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя 

нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, 

че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по 

чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените 

от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от 

възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите по показател Управление на риска (КО5) предполага изготвената от 

участника стратегия за управление на риска да съдържа мерки/дейности за 

мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и дейности 

за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено 

да прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 

 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 
 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви комисията предлага 

за отстраняване следният участник:  

 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ЕООД  
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2. С оглед направените констатации, отразени в настоящия и преходните протоколи от 

работата на комисия, назначена със заповед № ОП-30/18.08.2016г. на кмета на община 

Смолян и във връзка с обстоятелството, че всички оферти не отговарят на предварително 

обявените условия от възложителя, комисията предлага на възложителя да издаде 

мотивирано решение, с което да прекрати процедурата на основание чл.39, ал. 1, т.2 /отм./; 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 03.11.2016 г. 

 

Председател: 

М. Хаджиева 

 / положен подпис/ 

Членове: 

Д. Настанлиев  

/ положен подпис/ 

М. Кисьова  

/ положен подпис/ 

Й. Деянова  

/ положен подпис/ 

Б. Славчев  

/ положен подпис/ 

 

Дата на приемане на протоколите от възложителя: 03.11.2016г. 

 

Час на приемане на протоколите от възложителя: 16:00  

 

Приемане от възложителя на протоколите  положен подпис и печат 

от работата на комисията: МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ 

Заместник-кмет в Община Смолян 

оправомощен със Заповед №РД-

0910/28.10.2016г. 

на кмета на Община Смолян   

 

 


