
ДО  

ДОНЧО ЗАХАРИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

на обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за 

социални услуги – гр. Трявна“ 

 

 

ДОКЛАД 
 

от дейността на комисия, назначената със Заповед № 690 от 08.12.2016 г., на Кмета на 

община Трявна за разглеждане и оценка на офертите за участие в публично състезание 

по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна“, 

открито с Решение № 645/16.11.2016 г. на кмета на община Трявна, в състав: 

 

Председател:  

1. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна; 

Членове:       

2. Мария Николаева Пенева – Заместник-кмет на община Трявна; 

3. Даниела Константинова Мутова – Петкова – Гл. експерт УР; 

4. Теодора Цанева Петкова – Началник отдел МДТ при община Трявна; 

5. Ивелина Тодорова Тодорова – Специалист УРОП при община Трявна. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАХАРИЕВ, 

 

В съответствие с изискванията за участие в публично състезание, посочени в 

Решение № 645/16.11.2016 г. на кмета на община Трявна, Обявление за обществена 

поръчка № 758181/16.11.2016 г. в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията по 

обществени поръчки и Документацията за участие в обществената поръчка, достъпни 

на: http://tryavna.acstre.com/currentNews-1466-publichno_systezanie_z.html, са подадени 

надлежно 2 (две) оферти за участие в публично състезание с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. 

Трявна“ от участник „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, с Вх.№ 1500-

634/06.12.2016 г. и участник СД „Касий – Ангелов и СИЕ“, с вх. № 1500-638/07.12.2016 

г.  Офертите на участниците бяха отворени на публично заседание на 08.12.2016 г. от 

10:00 часа в зала № 403 в сградата на общинска администрация – Трявна. След 

приключването на публичната част от заседанието на комисията, бяха разгледани 

документите за подбор, които участниците са представили в своите оферти. 

Констатирано беше, че участниците са представили всички изискуеми от възложителя 

документи. След преглед на представените документи, комисията констатира 

несъответствия в подадените и от двамата участници оферти с изискванията на 

възложителя за участие в обществената поръчка. 



Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, с Писмо № 1500-655/9.12.2016 г. до участник „Метро Кеш енд 

Кери България“ ЕООД – гр. София беше изпратен Протокол № 1 / 8.12.2016 г. от 

дейността на комисията. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията посочи на 

участника възможността в срок от 5 работни дни от получаване на Протокол № 1, в 

съответствие с изискванията за подбор, поставени от възложителя, да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена или 

допълнена информация. На участника беше указано, че допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие. 

С Вх.№ 1500-634-001/13.12.2016 г., в законово установения срок, участник 

„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД – гр. София представи допълнен ЕЕДОП, с 

който отстрани несъответствията в своята оферта с изискванията на възложителя.  

 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, с Писмо № 1500-654/9.12.2016 г. до участник СД „Касий – 

Ангелов, Йовчев и Сие“ – гр. Плачковци беше изпратен Протокол № 1 / 8.12.2016 г. 

от дейността на комисията. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията посочи на 

участника възможността в срок от 5 работни дни от получаване на Протокол № 1, в 

съответствие с изискванията за подбор, поставени от възложителя, да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена или 

допълнена информация. На участника беше указано, че допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие. 

С Вх.№ 1500-638-001/16.12.2016 г., в законово установения срок участник СД 

„Касий – Ангелов, Йовчев и Сие“ – гр. Плачковци представи допълнен ЕЕДОП, както и 

удостоверение за въведена НАССР – система за оценка на опасностите и контрол на 

критичните точки, въведен за обект на участника, с които отстрани несъответствията в 

своята оферта с изискванията на възложителя. 

 

След извършването на тези действия беше пристъпено към разглеждане на 

Техническите предложения на участниците, като се констатира, че те отговарят на 

изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката.  

На база разгледаните документи и направените констатации, комисията допусна 

участник „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД и участник СД „Касий – Ангелов и 

СИЕ“ до етап разглеждане на „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в тяхната 

оферта. Публичното заседание по отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ 

беше насрочено за 22.12.2016 г. от 10:00 часа, за което заинтересованите лица са 

уведомени чрез публикуване на съобщение в профила на купувача на официалната 

страница на община Трявна: www.obtryavna.org. 

Извършените действия и направените констатации от дейността на комисията са 

отразени в Протокол № 2 от 16.12.2016 г. 

 

           На 22.12.2016 г. от 10:00 часа беше проведено публично заседание за отваряне на 

плика, съдържащ предлагани ценови параметри на участниците. След отварянето на 

пликовете, съдържащи ценовите предложения на участниците беше констатирано, че 

http://www.obtryavna.org/


участник „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД предлага да изпълни обществената 

поръчка за 99733,36 лв. без ДДС или 119680,03 лв. с ДДС, а участник СД „Касий – 

Ангелов и СИЕ“ предлага да изпълни обществената поръчка за 116193,47 лв. без ДДС 

или 139432,16 лв. с ДДС. След оповестяване на предлаганите от участниците цени за 

изпълнение на поръчката комисията продължи своята работа на закрито заседание. 

Комисията пристъпи към извършване на необходимите изчисления и проверка на 

съответствието на ценовите предложения на участниците с поставените от възложителя 

изисквания и техническа спецификация, заложена в документацията на провеждане на 

обществената поръчка. След направените изчисления, комисията установи, че ценовите 

предложения, направени от участниците са в съответствие с поставените изисквания и 

не надвишават обявената прогнозна стойност на обществената поръчка.  

Извършената оценка и получените резултати са отразени в Протокол № 3 от 

22.12.2016 г. от дейността на комисията. 

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, на база заложеният критерий за оценка на 

подадените оферти „най-ниска цена“ и въз основа направените констатации в хода на 

работата на комисията, отразени в Протокол № 1/8.12.2016 г., Протокол № 2/16.12.2016 

г. и Протокол № 3/22.12.2016 г., комисията 

 

РЕШИ: 

 

1. Класира на първо място участника „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД 

– гр. София, с предложена цена за изпълнение на поръчката 99733,36 лв. без ДДС или 

119680,03 лв. с ДДС. 

2. Класира на второ място участника СД „Касий – Ангелов, Йовчев и Сие“ – 

гр. Плачковци, с предложена цена за изпълнение на поръчката 116193,47 лв. без ДДС 

или 139432,16 лв. с ДДС. 

3. Предлага на възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената 

поръчка с „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, гр. София, бул. 

„Цариградско шосе“ 7-11 км, съгласно оферта с Вх.№ 1500-634/6.12.2016 г., с 

предложена цена за изпълнение на поръчката 99733,36 лв. без ДДС или 119680,03 лв. с 

ДДС. 

 

Настоящият доклад отразява извършените от комисията действия по 

разглеждането и оценката на направените от участниците предложения за изпълнение 

на поръчката. 

По време на работата на комисията особени мнения не се изказаха. Всички 

решения бяха взети с единодушие. 

 

Настоящият доклад е съставен на 22.12.2016 г. 

 

Комисията, назначена със Заповед № 690 от 08.12.2016 г., на Кмета на община 

Трявна за разглеждане и оценка на офертите за участие в публично състезание по реда 

на Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на хранителни продукти за 



нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна“, предава 

протоколите от своята дейност, настоящия доклад, заедно с цялата документация на 

възложителя на 22.12.2016 г., в 16:00 часа, за вземане на решение по чл. 108 от Закона 

за обществените поръчки.  

 

Комисия: 

Председател:  

1. Вероника Димиева ………………… 

Членове:       

2. Мария Пенева ………………… 

3. Даниела Мутова - Петкова ………………… 

4. Теодора Петкова ………………… 

5. Ивелина Тодорова …………………  

 

Приемам протоколите и доклада от работата на комисията, назначена с моя 

Заповед № 690 от 08.12.2016 г. 

 

 

 

ДОНЧО ЗАХАРИЕВ 

Кмет на община Трявна 

 

Вярно с оригинала, подписан на хартия! 


