130. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА”
гр. София, район Подуяне
ул. Константин Фотинов № 118, тел./факс: 02/847-04-95, ел. поща: coy130@abv.bg

вх. № 451/12.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ
от работата на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на получените предложения
в 130. СУ "Стефан Караджа") за избор на изпълнител чрез събиране на оферти за доставка по
Схема „Училищен плод“ и Схема “Училищно мляко”, за втория срок на учебната 2019/2020
година
На 12.02.2020 година, в изпълнение на Заповед № 342/06.02.2020 г. на Директора на 130.
СУ, комисия в състав :
Председател:
1. Елена Петрова Шентова Цанкова – старши учител
Членове:
1. Светлана Константинова Ганчева учител
2. Зоя Кирилова Иванова – старши учител
се събраха за отваряне, разглеждане и оценяване на подадени оферти по гореописаната
процедура.
Председателят на Комисията откри заседанието и докладва, че в предвидения в поканата
срок за подаване на оферти са получени следните оферти:
По схема Схема „Училищен плод“:
1. Вх. № 414/30.01.2020 г. от ЕТ „Зоров 91 – Димитър Зоров“;
2. Вх. № 416/30.01.2020 г. от ЕТ „Лори – Силвия Симеонова“
По Схема “Училищно мляко”:
1. Вх. № 414/30.01.2020 г. от ЕТ „Зоров 91 – Димитър Зоров“;
2. Вх. № 415/30.01.2020 г. от МИЛКИ ГРУП БИО ЕАД;
Комисията констатира, че офертите са подадени в срок.
Комисията отвори офертаите и бяха извършени следните действия:
Комисията пристъпи към обстойното разглеждане на офертите. Направиха се следните
К О Н С Т А Т А Ц И И:

По схема Схема „Училищен плод“:
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ОФЕРТА С Вх. № 414/30.01.2020 г. от ЕТ „Зоров 91 – Димитър Зоров“

Офертата съдържа всички изисквани от Възложителя документи. Няма липси и
несъответствия в представените документи и доказателства. Офертата на участника не отговаря на
предварително зададените критерии от Възложителя за изисквания за срока на договора – само за
втория срок на учебната 2019/2020 година
Оферта с Вх. № 416/30.01.2020 г. от ЕТ „Лори – Силвия Симеонова“
Офертата съдържа всички изисквани от Възложителя документи. Няма липси и
несъответствия в представените документи и доказателства. Офертата на участника отговаря на
предварително зададените критерии от Възложителя изисквания за срока на договора – само за
втория срок на учебната 2019/2020 година
Мотиви за избор:

Въз основа на тези аргументи, като прецени съответствието на предложенията с
изискванията на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове
и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод"
комисията предлага на директора на училището да избере за заявител по схема „Училищен плод“
оферта с Вх. № 416/30.01.2020 г. от ЕТ „Лори – Силвия Симеонова“.
Участникът е предложил оферта, която отговоря на изискванията на Възложителя и същата
съответства на техническата спецификация на поръчката, и с изискванията за срока на договора – само

за втория срок на учебната 2019/2020 година, посочен като условие в обявлението.
По Схема “Училищно мляко”:
ОФЕРТА С Вх. № 414/30.01.2020 г. от ЕТ „Зоров 91 – Димитър Зоров“

Офертата съдържа всички изисквани от Възложителя документи. Няма липси и
несъответствия в представените документи и доказателства. Офертата на участника не отговаря
на предварително зададените критерии от Възложителя изисквания за срока на договора – само за
втория срок на учебната 2019/2020 година
Оферта с Вх. № 415/30.01.2020 г. от МИЛКИ ГРУП БИО ЕАД“
Офертата съдържа всички изисквани от Възложителя документи. Няма липси и
несъответствия в представените документи и доказателства. Офертата на участника отговаря на
предварително зададените критерии от Възложителя изисквания за срока на договора – само за
втория срок на учебната 2019/2020 година
Мотиви за избор:

Въз основа на тези аргументи, като прецени съответствието на предложенията с
изискванията на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове
и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищно мляко"
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комисията предлага на директора на училището да избере за заявител по схема „Училищен плод“
Оферта с Вх. № 415/30.01.2020 г. от МИЛКИ ГРУП БИО ЕАД“.
Участникът е предложил оферта, която отговоря на изискванията на Възложителя и същата
съответства на техническата спецификация на поръчката, и с изискванията за срока на договора – само

за втория срок на учебната 2019/2020 година, посочен като условие в обявлението.
След описанитедействия, в изпълнение на чл. 13 ал. 2 и сл. На Наредба за условията и реда за
прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните
заведения - по Схема „Училищен плод“ и Схема “Училищно мляко”, заповед № 342/06.02.2020 г.

за назначаване на настоящата комисия и въз основа на изложените мотиви комисията
РЕШИ
Предлага на Директора на 130. СУ „Стефан Караджа“ да определи за заявител:
По схема Схема „Училищен плод“:ЕТ „Лори – Силвия Симеонова“.
По Схема “Училищно мляко”: МИЛКИ ГРУП БИО ЕАД“
С подписване на настоящия протокол членовете на комисията декларират липсата на свързаност с
участниците.
С предаването на настоящия протокол на Възложителя, комисията по Заповед № 342/06.02.2020
година приключва своята работа.
Настоящият протокол, съставен на 12.02.2020 година и цялата документация по процедурата се
предава за утвърждаване от Възложителя.
Приложения:
1. Заповед за назначаване на комисия;
2. Декларации на членовете на комисията
3. Оферти-3 бр.

КОМИСИЯ:
Председател:
1. Елена Петрова Шентова Цанкова – старши учител
Членове:
1. Светлана Константинова Ганчева учител
2. Зоя Кирилова Иванова – старши учител
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