
Вх. № 292 /09.09.202Ог. 

ДЕТСКА ГРАДИНА №52 "ИЛИНДЕНЧЕ" 

УЛ "ПЛОВДИВ" №25 РАЙОН "ИЛИНДЕН" ГР СОФИЯ 

тел.:0242667780; 024263777 e-mail:dg_S2@abv_bg 

Про т о к о л  

На основание чл. 258, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл.19 от 

Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Правила за осъществяване на допълнителни 

образователни дейности /ДОд/ в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с 

Решение №135 по Протокол №30 от 06.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., изм. и до11. с Решение №795 по Протокол 

No45 от 21.12.2017 г. и Решение №J 66 110 Протокол №13 от 14.05.2020 г. на Столичен общински съвет, директорът 

на ДГ №52 „ИJ111нденчс" обявн конкурс по документи за допълнителна образователна дейност - С1�ортно

nо,11-отвителн11 двигателни деиностн: 





1. М. Й. Й. - представител на СД „Том и Джери"
Заедно с двама представители от комисията, те подписаха всяка страница от офертите съгласно регламента. 

Налични са всичкt1 посочени в обявата докуме11п1. В плик „А" са поставени документите от раздел I, т. (1) до т. 
(7) включително от посочеrште в обявата - в плик „Б" с надпис „Оферта" е поставена оферта, съгласно изискванията
по раздел I, т. (8).

Бяха разгледани 3 оферти за ДОД Спортно- подr·отв11телн11 дв11гател1111 дейности и дОt1)1снат11 до класиране 

след11итс кандидати: 

1. Bx.№258/24.08.2020r. -ДФК „ Том и Джсри"

Порад11 установени нарушени 11з11сква11ия пр11 спазване ua прш1ожен11те документ�� от Правилата на СО не 

бяха допуснати до клаеира11е следните кандидати: 

2. Вх.№266/27.08.2020г. - ДСК „Сnортико Бъ.1Jгария"

3. Вх.№273/31.08.2020r. -ДСК „Лъв•1етата"

Констатации: 

• ДСК „Сnортико България" няма членство в Български Футболен Сыоз.
• ДСК „Лъвчетата" има посочена цена за всеки един от спортовете , които се включват в обхвата на офертата, а

не една обща цена за СПДД. Установени нарушени изисквания при с11азване на приложените документи от чл.
1 О, ал.8 а - в от Правилата на СО и прекратяване на процедура по оценка на офертата.

Класираttе на офертите по критерии за оцеttка: 

1. ДФК „ Том 11 Джер11" - 80 точки


































