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ПРОТОКОЛ 
 

за разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура по реда на Глава двадесет 

и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на ДГ „Калина” град Трявна за периода 01.01.2017 г. – 

31.12.2017г.“ 

 

 

 

Днес, 6.12.2016 г., назначената със Заповед № 55 от 6.12.2016 г., на Директора на 

ДГ „Калина“ комисия в състав: 

 

Председател:  
1. Цанка Дабкова Райкова – завеждащ административна служба при ДГ „Калина“; 

Членове:       
2. Блага Илиева Георгиева – старши учител при ДГ „Калина“; 

3. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна; 

 

се събра в 10:30 часа в учителската стая на ДГ „Калина“, със задача да отвори, разгледа 

и оцени подадените оферти в процедура по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП за 

определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на ДГ „Калина” град Трявна за периода 01.01.2017 г. – 

31.12.2017г.”. 

Комисията започна работа в пълен състав след получаване на подадената в ДГ 

„Калина“ оферта.  

Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП и 

чл.51, ал.13 от ППЗОП. Няма пречка за провеждане на заседанието. 

 

При публичното отваряне на офертата не присъстваха представители на 

участника или на средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията констатира, че в първоначално обявеният срок за подаване на оферти 

съгласно Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 

22.1.2016г. и Информация за публикувана обява, вписана под № 058914/22.11.2016 г. в 

АОП – до 16:30 часа на 30.11.2016 г., в канцеларията на домакина в ДГ „Калина“ – гр. 

Трявна е постъпила 1 (една) оферта с Вх.№ 210/30.11.2016 г., внесена в 15.15 часа от 

„ТопИнвест“ ООД, с ЕИК 107557444 и седалище: гр. Габрово, ул. „Боровска“ № 1.  

Във връзка с разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, съгласно Информация за 

публикувана обява, вписана под № 9059351/1.12.2016 г., възложителят е удължил срока 



за получаване на оферти до 16:00 часа на 5.12.2016 г. В допълнително определеният 

срок не са постъпили други оферти. 

На основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП комисията пристъпва към разглеждане на 

получената на 30.11.2016 г. оферта за участие в обществената поръчка, подадена от 

„ТопИнвест“ ООД, с ЕИК 107557444. 

Комисията констатира, че офертата е представена в добре запечатана 

непрозрачна опаковка, надписана с наименованието на участника. Всички членове на 

комисията подписаха опаковката, съдържаща офертата на участника, след което беше 

пристъпено към нейното отваряне. На следващ етап от заседанието, членовете на 

комисията подписаха всички, съдържащи се в офертата документи и председателят 

обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка: 

44 320,75 лв. (четиридесет и четири хиляди триста и двадесет лева и седемдесет и пет 

стотинки) без включен ДДС. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на представените от 

участника документи. След обстоен преглед на представената оферта, комисията 

констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи за участие. 

В своето техническо предложение участникът се задължава да изпълнява точно 

и качествено дейността, предмет на настоящата обществена поръчка. Декларира, че ще 

изпълнява обществената поръчка съгласно всички нормативни изисквания, отнасящи се 

до предмета на поръчката. Представя срок на валидност на своето предложение 90 

(деветдесет) календарни дни. 

Комисията пристъпи към подробен преглед на ценовото предложение на 

участника. Ценовото предложение на участника е 44 320,75 лв. (четиридесет и четири 

хиляди триста и двадесет лева и седемдесет и пет стотинки) без включен ДДС и то не 

надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка, поставена от възложителя. 

Беше извършено пресмятане на всички количества и единични цени, предложени от 

участника като беше констатирано, че те са правилно изчислени и не надвишават 

общата прогнозна стойност на обществената поръчка. 

 След преглед на всички представени от участника документи и след като 

констатира, че те отговарят на предварително поставените от възложителя условия за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка, комисията  

 

РЕШИ: 

 

I. Класира участник „ТопИнвест“ ООД, с ЕИК 107557444 и седалище: гр. 

Габрово, ул. „Боровска“ № 1, с подадена оферта с Вх.№ 210/30.11.2016 г., на първо 

място в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава 

двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

ДГ „Калина” град Трявна за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.”, с предложена най-

ниска цена за изпълнение в размер на: 44 320,75 лв. (четиридесет и четири хиляди 

триста и двадесет лева и седемдесет и пет стотинки) без включен ДДС. 

II. Предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо място 

участник „ТопИнвест“ ООД, с ЕИК 107557444 и седалище: гр. Габрово, ул. 

„Боровска“ № 1 и обща цена за изпълнение на обществената поръчка 44 320,75 лв. 

(четиридесет и четири хиляди триста и двадесет лева и седемдесет и пет стотинки) без 

включен ДДС. 

 

 

Комисията приключи своята работа на 6.12.2016 г. в 12:00 часа като състави 

настоящия протокол в 1 (един) екземпляр. 



Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване съгласно 

изискванията на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. Цялата документация за избора на изпълнител 

на обществената поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП се предават на 

възложителя. 

 

 

Комисия: 

Председател:  

Цанка Райкова ………../п/ 

Членове:       

Блага Георгиева ………../п/ 

Вероника Димиева ………../п/ 

 

 

 

Вярно с оригинала, подписан на хартия! 

 

 


