
ПРОТОКОЛЪТ  

С ЦЯЛАТА ТРЪЖНА  

ДОКУМЕНТАЦИЯ СА  

ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

НА 21.08.2017г 

 

ПОЛУЧИЛ: .......... подписано и  заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД................. 

ДИРЕКТОР НА РЦТХ ВАРНА 

Д-Р Жанина Иванова 

 

ПРОТОКОЛ 

№3/11.08.2017г. 

 

 

На 11.08.2017 г. от 09:30 часа, комисия, определена със Заповед                      

№443/03.08.2017 г. на директора на  РЦТХ Варна- Д-р Жанина Иванова- 

Възложител,   в състав: 

Председател: Д-р .......... заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД.........- н-к 

отделение „Кръводаряване“ при РЦТХ Варна 

         Членове:1. ........ заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД.......- юрист , 

съгласно Договор №437/01.08.2017г. , сключен по реда на чл.51, ал.2 и ал.3 

от ППЗОП 

                        2. Д-р ....... заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД........- експерт по 

диетика и хранене при РЦТХ Варна  

          се събра със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане 

и оценка на офертите, като определи оферта , съобразно предварително 

утвърдените показатели за оценка на офертите : икономически най-

изгодната оферта, чрез критерий за възлагане на поръчката 

„оптимално съотношение качество/цена”, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от 

ЗОП относно процедура, открита чрез Публично състезание , с предмет: 

„Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тонизираща 

храна и напитки за до 22 000 броя кръводарители на РЦТХ Варна за 

период от две календарни години,считано от датата на сключване на 

договор за обществена поръчка”,  открита с Решение №384/11.07.2017г 

на Директора на РЦТХ Варна . 

          Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в 

Регистъра на АОП №00206-2017-0001 и публикувана в Профила на 

купувача на интернет адрес - http://rcth-varna.com/c9C6755.php. 



Председателят на комисията провери състава на присъстващите и 

след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри 

заседанието. 

Комисията извърши следните действия. 

 

1.Фаза на разглеждане на Техническото предложение на участниците 

и преценка за съответствието им с предварително обявените условия 

на възложителя. 

1.Оферта от „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД. 

      Участника е предложил Техническото си предложение и предложение 

за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, а 

именно: 
І. С настоящото представяме нашата техническа оферта / предложение за 

изпълнение на обществената поръчка във връзка с обявената от РЦТХ Варна процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана 

подкрепително-тонизираща храна и напитки за до 22 000 броя кръводарители на 

РЦТХ Варна за период от две календарни години,считано от датата на сключване на 

договор за обществена поръчка”. Техническата оферта съдържа нашето предложение за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя посочени в 

документацията за участие. 

1. Предложените от нас стоки за изпълнение на предмета на поръчката са 

подробно описани в настоящата техническа оферта.  

 

 

№ 

Описание на 

стоките по 

спецификация 

Търговско 

наименова 

ние 

 

Производи 

тел и страна на 

произход 

К-во Мярка Срок на 

годно

ст 

Трайно

ст 

Нето 

тегло/гра

маж/обем 

Хранителен състав, 

калорийност, 
Енергийност 

1 Кроасан с 

крем ягода 

Класик Пен Дор АД, 

Дистрибутор 

Кауфланд 

България 

ЕООД енд 

Ко КД , 

Страна н 

апроизход- 

България 

1 Бр 7м 65гр Кроасан с пълнеж: 

конфитюр от ягоди: 
Съставки: пшенично 

брашно, пълнеж от 

конфитюр от ягоди 

(26%); ягоди (35%), 

глюкозно- фруктозен 

сироп, захар, вода, 

стабилизатор: пектини; 

регулатор на 

киселинност: лимонена 

киселина; оцветители 

(каротеникармини), 

ароматизнт, консервант: 

калиев сорбат/, маргарин 

/рафинирани растителни 

масла (палмово, 

рапично), вода, сол, 

емулгатор: моно- и 

диглецириди на масни 

киселини; регулатор на 

киселинност: лимонена 

киселина; ароматизант/, 



захар, вода, яйчен прах, 

глюкозен сироп, мая, сол, 

емулгатор: моно- и 

деглицериди на масни 

киселини; ароматизант: 

ванилин; консервант: 

калциев пропионат. Може 

да съдържа следи от 

лешници и мляко. 
Хранителни стойности за 

100 гр: Енергийна 

стойност:1607 kJ /382 

kcal; 
Мазнини 14.0g , от които 

наситени масни киселини 

5,8 g; Въглехидрати: 58 g, 

от които захари 22g , 

Влакнини: 2,1g , Белтъци: 

6,8g ; Сол: 0,64g 
 

2 Млечен 

шоколад с 

парченца 

печени 

фъстъци 

Кати Страна на 

произход 

Полша, 

Дистрибутор 

Кауфланд 

България 

ЕООД енд 

Ко КД 

1 бр 12м 100гр Млечен шоколад с 

парченца печени 

фъстъци (15%) 
Съставки: Захар, 

парченца печени фъстъци 

(15%), какаова маса, 

какаово масло, 

пълномаслено мляко на 

прах, сладка млечна 

суроватка на прах(от 

мляко), обезмаслено 

мляко на прах, млечна 

мазнина, емулгатори 

(соев лецитин, 

полиглицерол 

полицинолеат) , 

ароматизант. Продуктът 

може да съдържа следи от 

ядки и зърнени култури, 

съдържащи глутен. 
Хранителни стойности за 

100 гр: 
Енергийна стойност : 

2223 kJ /532 kcal; 
Мазнини 30g , от които 

наситени масни киселини 

15 g; Въглехидрати: 56 g, 

от които захари 52g , 

Влакнини: 3,3g , Белтъци: 

7,9g ; Сол: 0,21g 
 

3 Тонизираща 

напитка, 

съдържаща 

Дерби 

Кола 

Нова Трейд 

ЕООД, 

Страна на 

1 Бр 12м 500 мл Газирана безалкохолна 

напитка: Съставки: Вода, 

въглероден диоксид, 

киселина: фосфорна 



кофеин произход - 

България 

киселина, подсладители: 

аспартам, ацесулфам К, 

цикламат, захарин: 

ароматизанти, кофеин: 

максимум 150 mg/ L, 

оцветител: карамел 

амониев сулфит, 

консервант: калиев 

сорбат. Съдържа 

източник на 

фенилалалнин 
Хранителни стойности за 

100 мл: Енергийна 

стойност: 3 kJ /1 kcal 

Мазнини 0g , от наситени 

масни киселини 0 g; 

Въглехидрати: 0,2 g, от 

които захари 0g , 

Влакнини: 2,1g , Белтъци: 

0g ; Сол: 0g 
 

4 Натурален сок 

ябълка 

Класик Страна на 

произход- 

Германия- 

дистрибутор 

Кауфланд 

България 

ЕООД енд 

Ко КД 

1 бр 10м 200 мл Освежаваща напитка с 

плодов сок от ябълка 
Съставки: вода, сок от 

ябълка от концентрат 

(30%), захар, концентрат 

от сок лимон, естествен 

ароматизант ябълка 
Средна хранителна 

стойност на 100 мл: 
Енергийна стойност: 

172kJ /40 kcal Мазнини: < 

0,5g , от наситени мастни 

киселини <0,1g; 

Въглехидрати: 9,8g, от 

които захари 9,6g , 

Влакнини: < 0,5g , 

Белтъци: <0,5g ; Сол:< 

0,01g 
 

5 Какаов крем Мистър 

Крийм 

Страна на 

произход 

Македония: 

Дистрибутор 

Рожен- 3 

ЕООД 

1 бр 12м 200гр Какаов крем: 
Състав: захар, растително 

масло (слънчоглед) , 

суроватка на прах, какао 

на прах (6%) , напълно 

хидрогенирани 

растителни мазнини 

(палмини) , царевично 

нишесте, емулгатор: соев 

лецитин Е22, ванилия, 

ароматизант лешник. 

Може да съдържа следи 

от фъстък, ядки. 
Хранителна стойност на 

100 гр: Енергия: 2177 kJ 



/521 kcal,  Мазнини: 29,7g 

, от наситени масни 

киселини 1,4 g; 

Въглехидрати: 59 g, от 

които захари 56g , 

Влакна: < 0,5g , 

Протеини: 3g ; Сол:  0,01g 
 

 

6 Инстантно 

кафе 

Нес кафе 

Класик 

Страна на 

произход 

България , 

Нестле 

България АД 

2 бр 18м 2гр 100% чисто разтворимо 

кафе на гранули 
Хранителна информация 

на 100гр: Енергийност: 

1185 kJ /283 kcal 

Мазнини:  0,3g , от които 

наситени < 0,2g; 

Въглехидрати: 50,3g, от 

които захари 0 , 

Белтъчини: 19,8g ; Сол:  

0,45g 
Хранителна информация 

на RI /100гр: Енергийност 

: 14%; Въглехидрати: 

17%, от които захари 0%; 

Белтъчини: 26%; 

Мазнини : 1% , от които 

наситени: 1%, сол: 7,5%. 
Хранителна информация 

на порция 2гр: 

Енергийност: 23,7 kJ /5,6 

kcal ; Мазнини:  < 0,1 g , 

от които наситени  < 0,1 

g; Въглехидрати: 1,0 g, от 

които захари 0g , 

Белтъчини: < 0,4g ; Сол:<  

0,1g 
%RI(Reference Intake)- 

референтни количества за 

прием от 

средностатистически 

възрастен (8400 kJ /2000 

kcal 
7 Захар пакет пластик Пластик 

ЕООД, 

страна на 

произход 

България 

5 бр 18м 2гр Състав: рафинирана бяла 

захар. 
Енергийна стойност за 10 

гр: 40 kcal; 
Въглехидрати : 10 g 

8 Суха сметана 

пакет 

Лино 

криймар 

Линекс 

ЕООД, 

страна на 

произход: 

България 

2 бр 18м 2,5гр Кремър за кафе и чай: 
Състав: глюкозен сироп, 

частично, хидрогенирана 

растителна мазнина, 

стабилизатори (Е331, 

Е340), казеинат, 

емулгатор (Е471), 



антислепващ агент 

(Е551), оцветител (160а); 
Средни хранителни 

стойности за 100гр: 

Калоричност: 461 kcal; 

Белтъчини :1,0 g ; 

Въглехидрати: 82,5 g , от 

които захароза 13,6 g ; 

Мазнини: 14,0 g , от 

които наситени: 7,7 g 
Средни хранителни 

стойности %GDA за 

100гр: 
Енергийност: 23,05%; 

Белтъчини: 2%; 

Въглехидрати: 31,73% , 

от които захароза 15,11%; 

Мазнини: 20,00%, от 

които наситени: 38,50% 
Средни хранителни 

стойности за 2,5гр: 
Калоричност: 11,53 kcal; 

Белтъчини: 0,03 g ; 

Въглехидрати: 2,06 g , от 

които захароза 0,34 g; 

Мазнини: 0,19 g , от 

които наситени. 
Средни хранителни 

стойности %GDA за 

2,5гр: 
Енергийност: 0,58%; 

Белтъчини: 0,05%; 

Въглехидрати: 0,79% , от 

които захароза 0,38%; 

Мазнини: 0,50%, от които 

наситени: 0,96% 
Съдържа незначителни 

количества мазнини, 

наситени мастни 

киселини, белтъци, сол 
9 Чаша за 

еднократна 

употреба  

Чаша за 

еднократн

а употреба 

Пластик 

София ООД, 

Страна на 

произход 

България 

1 бр 36м 0,200мл Състав: пластмаса 

10 Пластмасова 

бъркалка 

Пластмасо

ва 

бъркалка 

Пластик 

София ООД, 

Страна на 

произход 

България 

1 бр 3м 100гр Състав: пластмаса 

11 Фъстъци в 

пакет 

Печен 

фъстък 

Първенец – 

2003- Иванка 

Матева 

1 бр 3м 100гр Печен фъстък: 
Съставки: фъстък 99%, 

сол готварска йодирана, 



ЕООД, 

Страна на 

произход 

България 

пшенично брашно. 
Средна хранителна 

стойност в 100 гр: 
Енергийност: 

601kcal/2516 kJ; 

Белтъчини: 0,03 g ; 

Въглехидрати: 26,1 g , от 

които захари3,4g; 

Мазнини: 44,4 g , от 

които наситени мастни 

киселини: 17,3 g. 
 

12 Обикновени 

бисквити 

Обикнове

ни 

бисквити 

Кристал 

Захарен 

комбинат 

Пловдив АД, 

Страна на 

произход 

България 

1 бр 12м 130гр Обикновени бисквити: 
Съставки: пшенично 

брашно, захар, 

рафинирано палмово 

масло, набухватели: 

амониев бикарбонат, 

натриев бикарбонат, сол, 

ароматизант (ванилия), 

агент за обработка на 

брашно: натриев 

метабисулфит. Съдържа 

лактоза. Може да 

съдържа следи от яйчен 

прах. 
Хранителни стойности за 

100 гр: 
Енергийност: 

389kcal/1641 kJ; Мазнини: 

8,5 g , от които наситени 

мастни киселини 3,8 g; 

Въглехидрати: 70 g , от 

които захари: 14,5 g; 

Белтъци: 8,0 g ; Сол : 0,4 

g 
13 Бисквити 

чаени сметана 

Бисквити 

чаени 

сметана 

Кристал 

Захарен 

комбинат 

Пловдив АД, 

Страна на 

произход 

България 

1 бр 12м 150гр Бисквити чаени 

сметана: Съставки: 

пшенично брашно, 

рафинирано палмово 

масло, набухватели: 

амониев бикарбонат, 

натриев бикарбонат, 

яйчен прах, сметана на 

прах (0.5%) 
Хранителна информация: 

Енергийна стойност на 

100 гр продукт:  
444 kcal/1865 kJ; 

Мазнини: 17,8g , от които 

наситени мастни 

киселини 8,3 g; 

Въглехидрати: 63,6 g , от 

които захари: 15,6 g; 

Белтъци: 7,3 g ; Сол : 



0,18g 

14 Тонизираща 

напитка, 

съдържаща 

кофеин 

Кристал 

Енерджи 

Страна на 

произход: 

Австрия; 

Дистрибутор 

Скегуей 

Корпорейшъ

н ООД 

1 бр 24м 250мл Енергийна напитка: 
Съставки: вода, захар, 

декстроза, киселина: 

лимонена киселина, 

глюкоронолактон 

(0.024%), въглероден 

двуокис, таурин (0.4%), 

регулатори на 

киселинността: натриеви 

цитрати, магнезиев 

карбонат, ароматизант, 

кофеин (0.03%), 

оцветители: сулфит 

амонячен карамел, 

рибофлавини: ниацин , 

пантотенова киселина, 

витамин В6, витамин 

В12, инозитол (0.02%) 
Хранителна стойност на 

100 мл:   
Енергийна стойност :  
44 kcal/187 kJ; Мазнини: 

0g , от които наситени 

мастни киселини 0 g; 

Въглехидрати: 11,0 g , от 

които захари: 11,0 g; 

Белтъци: 0 g ; Сол : 0,19g 
15 Тунквана 

вафла 

Боровец Ден и нощ 

ООД, Страна 

на произход 

България 

1  бр 12м 55гр Вафла Боровец с 

какаова глазура 
Съставки: Бяла 

рафинирана захар, 

растително напълно 

хидрогенизирано масло, 

бяло пшенично масло , 

суроватка на прах, какао 

на прах 9%, ядки фъстък, 

какаова маса, кокосови 

стърготини, емулгатор: 

Е322 (соев лецитин), 

набухвател: натриев 

хидроген карбонат Е500 

ii, готварска сол, 

ароматизант винилин. 

Съдържа глутен, соя, 

млечни продукти и 

фъстъци. Възможно е 

наличието на следи от 

други ядки. 
Хранителна стойност в 

100гр: 
Енергийна стойност :  



482 kcal/2015 kJ; Мазнини 

общо: 23g , от които 

наситени мастни 

киселини 12 g; 

Въглехидрати: 63 g , от 

които захари: 38 g; 

Белтъчини: 3,7 g ; Сол : 

0,07g 
16 Соленки с 

вкус на сирене 

Салца Захарни 

изделия – 

Варна ЕООД 

, Страна на 

произход 

България 

1 бр 9м 60гр Соленки салтца с вкус 

на сирене 
Съставки: пшенично 

брашно, маргарин, 

царевично нишесте, суха 

суроватка , трапезна сол 

2% набухвател: амониев 

бикарбонат, емулгатор 

Е471, аромат: сирене. 

Може да съдържа 

фъстъци , ядки, соев 

лецитин, сухо мляко, 

яйчен меланж, сусам 
Хранителни стойности за 

100гр: 
Енергийна стойност :  
485 kcal/2030 kJ; Мазнини 

общо: 25,3g , от които 

наситени мастни 

киселини 9 g; 

Въглехидрати: 57,3 g , от 

които захари: 5 g; 

Белтъци: 6 g ; Сол : 2,42g 
 

2. В предложеният от нас „оклад” описан по-горе процентното съдържание и 

съотношение на Белтъчини  е:  6,85% : на Мазнини е: 24,25 %  и на Въглехидрати е: 39,30 

% . 

3. Гарантирам, че представляваният от мен участник е в състояние да изпълни 

качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.  

ІІ. Декларирам, че: 

• Оферираните за изпълнение на поръчката подкрепително-тонизиращи храни и 

напитки ще са в оригинална опаковка на производителя, със запазена цялост одобрена 

от органите за санитарен контрол и с етикет на български език, текстът на който е ясен, 

разбираем и четлив и не се изтрива.  

• Върху опаковката е посочен: хранителния състав на продукта и калорийното 

съдържание; данните на производителя – име и адрес за контакт и търговското 

наименование на продукта; върху опаковкатае ясно маркирано теглото/обема на 

продукта. 

• Продуктите са без специални температурни изисквания към условията на 

съхранение; 

• Продуктите са с известен и маркиран върху опаковката срок на годност или срок 

на минимална трайност; 

• Срокът на годност на най-малотрайния продукт е не по-малък от 60 дни от 

датата на доставка до РЦТХ Варна; 



• Пакетираният „оклад” с  подкрепително-тонизиращи храни съдържа подробно 

описание на включените продукти – по количество, вид, тегло/грамаж, търговско 

наименование и производител, срок на годност. 

• Теглото на пакетираните подкрепително-тонизиращи храни и напитки( оклада ) 

не превишава 2 килограма.  

•  Предлаганите подкрепително – тонизиращи храни и напитки са комплектовани 

в опаковка във формата на куб или паралелепипед от твърд картон или велпапе (или 

еквивалент) – (описват се от участника) , непозволяващи нарушаване на формата на 

пакета при транспорт или съхранение. Върху опаковката  има изнесена информация със 

съдържание на пакета и срок на годност на продуктите, както и  информация за РЦТХ 

Варна и благодарност към кръводарителите. 

• Ще доставяме продуктите с осигурен от нас и за наша сметка транспорт и ще 

осигурим разтоварните дейности франко склада на РЦТХ Варна в посочените срокове 

за доставка. 

• Ще спазваме всички изисквания на Възложителя посочени в настоящата 

процедура. 

• Хранителните стоки, показали отклонения от стандартите и дефекти в рамките 

на срока на годност, да бъдат подменяни с редовни такива за наша сметка, в случай, че 

представляваното от мен дружество бъде определено за изпълнител на обществената 

поръчка. 

 ІІІ. Срокът за изпълнение на поръчката и срокът на изпълнение на всяка 

периодична доставка  е както следва:  

  3.1. Срокът за изпълнение на поръчката е за 2 (две)  календарни години, считано 

от датата на сключване на договор за обществена поръчка или до изчерпване на 

финансовия ресурс от 146 667 лв. без ДДС / 176 000 лв. с ДДС и се прекратява при 

настъпване на всяко едно от посочените две основани. 

 3.2. Срокът за изпълнение / доставяне и разтоварване до склада на РЦТХ 

Варна на всяка отделна заявка с посочено от възложителя количество пакетирана 

подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите на РЦТХ варна 

(„оклади”) е:5 (пет) работни дни, а при спешност е 24 (двадесет и четири)  часа от 

получаване на писмената заявка на факс:032 944994 и / или на телефон 032 969795. 

 3.3. В посоченият в т.3.2. срок ще доставям цялото заявено и необходимо за 

момента количество, което е посочено във всяка отделна писмена заявка. 

Настоящото предложение е валидно 3 (три) месеца или 3 (три) (друг срок на 

валидност предложена от участника) от крайния срок за подаване на офертите и ще 

остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на 

този срок. 

•••• Ще доставяме подкрепително-тонизиращите храни с наш транспорт и ще осигурим 

разтоварните дейности франко склада на РЦТХВарна  в посочените срокове за 

доставка. 

•••• Техническата оферта съдържа нашето предложение за изпълнение на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие.  

 

    Комисията констатира, че към техническото предложение на участника са 

приложени заверени копия на документи, удостоверяващи качеството на продуктите и 

същите съответнстват на оферираните. 

    На следващо място, комисията констатира че участникът е представил мостра , 

съдържаща оферираните продукти, поставени в изискуемата от възложителя опаковка .      

Върху опаковката  има изнесена информация със съдържание на пакета и срок на 

годност на продуктите, както и  информация за РЦТХ Варна и благодарност към 



кръводарителите. Посочените данни представляват Приложения №2, 3 и 4 към 

настоящия протокол. 

При тези данни, комисията установи , че участникът е представил мостра, 

съответстваща на изискванията на възложителя, поставени в техническата 

спецификация. 

     След обстойно разглеждане на техническото предложение на „Фууд Деливъри 

Експрес“ ЕООД, комисията констатира, че същото отговаря в пълна степен на 

предварително обявените от възложителя изисквания за изпълнение на поръчката и 

посочени в техническата спецификация и документацията за участие. При извършената 

от комисията проверка не бяха установени липсващи или несъответстващи документи и 

информация. Предвид посоченото, комисията допуска участника „Фууд Деливъри 

Експрес“ ЕООД до оценяване на техническата оферта по предварително обявените 

критерии и  методика за оценка. 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА НА „Фууд Деливъри 

Експрес“ ЕООД 
 

А)По първият показател : „Кк” – Качество и количество на предложените в 

пакета продукти, по отношение на хранителен състав и енергийност, гарантиращи 

разнообразно и балансирано хранене и осигуряващи максимално тонизиращо 

действие и бърз приток на енергия с цел възстановяване на кръводарителите. 

Тежест на показателя в крайната оценка: 95 %. 

Комисията единодушно реши , че оценява офертата на „Фууд Деливъри Експрес“ 

ЕООД с бална оценка „Бок“  от максималния брой точки- 30. Мотиви на комисията: в 

офертата са предложени 14 разнообразни по вид , енергийност и хранителен състав 

подкрепително – тонизиращи храни и напитки, които се усвояват бързо от тялото и го 

зареждат с енергия като по този начин се гарантира максимално бързо и тонизиращо 

действие върху кръводарителя и бърз приток на енергия. Предложени са 

подкрепителни храни и тонизиращи напитки от всички посочени в спецификацията 

продуктови групи.  

Освен съдържащите се в „оклада” основни хранителни продукти, които отговарят на 

изискванията на Възложителя за ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МИНИМАЛНО 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА, участникът в процедурата е включил разнообразни 

подкрепителни хранителни продукти от всички други артикули, посочени в 

спецификацията. Предложени са разнообразни по вид напитки- три броя, които дават 

на консумиращия ги бърз приток на енергия имат общо тонизиращо действие и са с 

обем над 0.7 литра. Обема над 0,700л. е общо формиран от допълнително предложени 

тонизиращи напитки и минималната задължителна напитка,съдържаща кофеин и с 

обем от 0,500л. 

Комбинираните в пакета хранителни продукти и напитки са разнообразни по вид, 

нето тегло, енергийност, хранителен състав. Съдържащите се в тях основни хранителни 

вещества в най-висока степен се доближават до изискванията за балансирано хранене 

и гарантират бърз приток на енергия, незабавно и тонизиращо действие. Предложени са 

продукти, които се усвояват бързо от тялото и го зареждат с енергия, което гарантира 

бързо тонизиращо въздействие на организма. 

В оферираните хранителни продукти има влакнини, протеини и мазнини, които 

гарантират и остатъчен подкрепителен ефект. 

По предварително посочената в методиката за оценка формула , комисията изчисли 

показателят „Кк“ , който получава техническата оферта на „Фууд Деливъри Експрес“ 

ЕООД, както следва: 



„Кк” = 30(Бок) х 95 /30 ( Бок max) = 95 

Техническата оферта на „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД получава 95 точки по първия 

показател за оценка „Кк“. 

Б)По вторият показател за оценка :„Сдо” – срок на доставка. Комисията дава бална 

оценка по този критерий от 10 до 30 точки. Тежест на критерият в крайната оценка: 5 

%. 

Комисията единодушно реши , че оценява офертата на „Фууд Деливъри Експрес“ 

ЕООД с максимална бална оценка „Со“ от 30 точки. 

Мотивите на комисията са следните: участникът е предложил в офертата си срок за 

изпълнение / доставяне и разтоварване до склада на РЦТХ Варна на всяка 

отделна заявка с посочено от възложителя количество пакетирана 

подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите на РЦТХ Варна 

(„оклади”) е:5 (пет) работни дни, а при спешност е 24 (двадесет и четири)  часа от 

получаване на писмената заявка. 

Съгласно предварително одобрената методика за оценка на офертите по този показател 

, техническата оферта на „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД получава максималните 

бални точки за оценка -30т. Комисията изчисли крайният коефициент на показателя 

„Сдо- срок на доставка франко склада на РЦТХ Варна „ по предварително одобрената 

формула, както следва:  

„Сдо“= 30(Со) х 5 /30 ( Сдо max) =5т 

След изчисляване по формулата , техническата оферта на „Фууд Деливъри Експрес“ 

ЕООД получава 5 (пет) точки по втория показател за оценка на офертите „Сдо- срок на 

доставка франко склада на РЦТХ Варна“. 

 

С оглед извършените действия по разглеждане и проверка на предложенията за 

изпълнение на поръчката и оценка по предварително обявените критериии методика за 

оценка., Комисията единодушно реши: 

Допуска до следващия етап – отваряне и оценка на ценовото предложение 

участника: Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД. 

        След допускане офертата на  участника в процедурата,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

        На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП: 

       1.Отварянето и оповестяването на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“  да се извърши на 16.08.2016г. от 09.30 часа в административната сграда на 

РЦТХ Варна, гр.Варна , бул.Цар Освободител №100 . 

       2.Всички участници да бъдат уведомени чрез съобщение в официалния сайт на 

Възложителя, раздел Профил на купувача на адрес:http://rcth-varna.com/c9C6755.php, 

чрез публикуване на съобщение за това , подписано от Председателя на комисията. 

        Комисията преустанови своята работа на 11.08.2016г. в 11.48 часа. 

       Протоколът съдържа 12 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка  . 

     Неразделна част от Протокола са : 

    1.Приложения №2, 3 и 4 

 

Председател:   Д-р ..... - ........ подписано и  заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД............. 

Членове:  1. ..........- ....... подписано и  заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД...... 

                  2. Д-р .......... - …. подписано и  заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД....... 

 








