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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 Дом за стари хора град Трявна за периода 01.01.2017 г. – 

31.12.2017г.“ 

 

 

 

Днес, 07.12.2016 г., назначената със Заповед № 27 от 07.12.2016 г., на 

Управителя на Дом за стари хора комисия в състав: 

 

Председател:  
1. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна 

Членове:       
2. Теодора Красимирова Тодорова – счетоводител Дом за стари хора 

3. Цветан Райков Иванов – домакин Дом за стари хора 

4. Росица Минчева Рашкова – касиер Дом за стари хора 

5. Цветелина Ненова Попова – социален работник Дом за стари хора 

 

се събра в 14:00 часа в залата за занимания в Дом за стари хора, 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 Дом за стари хора град Трявна за периода 

01.01.2017 г. – 31.12.2017г.”. 

Комисията започна работа в пълен състав след получаване на списък с 

подадените в Дом за стари хора оферти.  

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 офертите не присъстваха представители на 

участниците 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 28.11. 

2016г. и Информация за публикувана обява, вписана под № 9059132/28.11.2016 г. в 

АОП – до 16:30 часа на 06.12.2016 г., в канцеларията на счетоводството на Дом за стари 

хора – гр. Трявна са постъпили 3 (три) оферти, както следва:  

1. Вх.№ 038/06.12.2016 г., внесена в 15.30 часа от ЕТ„ Ангел Митев“, седалище: 

гр. Габрово, кв. „Войново“ № 7.  



2.Вх.№ 039/06.12.2016г., внесена в 15.38 часа от „Уайн Ловърс“ ООД, седалище 

гр. Плачковци, ул. „Горска“ №15 

3.Вх.№ 040/06,12,2016г., внесена в 15.43 часа от СД“ Касий – Ангелов, Йовчев и 

Сие“, седалище гр. Плачковци, ул. „Стара Планина“ 30, ИН817000607 

 

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

получените   оферти за участие в обществената поръчка, по реда на тяхното подаване: 

 

I. Комисията констатира, че офертата представена с Вх.№ 038 / 06.12.2016г. от 

ЕТ „Ангел Митев“ е  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: 44 471,96 лв. (четиридесет и четири хиляди 

четиристотин седемдесет и един лева и деветдесет и шест 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 вносна бележка за внесена гаранция за участие 

в размер на 134.55лева /сто  тридесет и четири лева петдесет и пет стотинки /, каквато 

Възложителят не е изисквал и не е посочил в изискуемите документи. Комисията 

излезе с предложение, внесената гаранция за участие да бъде върната след 

утвърждаване  на настоящия протокол.  

Комисията констатира, че изискването участникът да има опит при 

изпълнението на доставки с предмет , сходен с предмета на поръчката   не е изпълнено. 

Списъкът на доставките , които са идентични или сходни с предмета на настоящата 

обществена поръчка изпълнени през последните три години, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка , 

съгласно чл.64 ал.1,т.2 от ЗОП – образец 10 не е попълнен коректно и не съдържа 

цялата изискуема информация. Липсват референции за извършена доставка. 

След преглед на всички представени от участника документи и след като 

констатира, че те не отговарят на всички предварително поставени условия от 

възложителя, комисията реши да не допусне до участие в избор на изпълнител на 

настоящата обществена поръчка ЕТ “Ангел Митев“ гр. Габрово  

II. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата постъпила с Вх.№ 039 

/06.12.2016г. от „Уайн Ловърс“ ООД гр. Плачковци. 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: 44 589.21 лв. (четиридесет и четири хиляди 

петстотин осемдесет и девет лева и 21 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 вносна бележка за внесена гаранция за участие 

в размер на 134.55 лева /сто  тридесет и четири лева петдесет и пет стотинки /каквато 

Възложителят не е изисквал и не е посочил в изискуемите документи. Комисията 

излезе с предложение, внесената гаранция за участие да бъде върната след 

утвърждаване  на настоящия протокол. 



По отношение на техническите и професионални способности на участника е 

видно, че той няма опит при изпълнението на доставки с предмет, сходен с предмета на 

поръчката. Списъкът на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

настоящата обществена поръчка изпълнени през последните три години, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка , 

съгласно чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП – образец 10 не съдържа изискуемата информация. 

Липсват референции за извършена доставка. 

Участникът не показва да разполага минимум с едно складово помещение за 

съхранение на продуктите, оборудвано с хладилна техника или хладилно помещение 

,поддържащо постоянна температура, отговарящо на хигиенно – санитарните 

изисквания и е регистрирано в ОДБХ, съгласно чл.12 от Закона за храните. Списък  на 

наличните или наети обекти за производство и търговия с храни –Образец №11 не е 

попълнен. 

Участникът не показва да разполага минимум с 1 бр. МПС за изпълнение на 

поръчката, което да е регистрирано в ОДБХ. Списък на транспортните средства в 

Образец 12  от ЗОП не е попълнен. 

След преглед на всички представени от участника документи и след като 

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

комисията реши да не допусне до участие в избор на изпълнител на настоящата 

обществена поръчка „Уайн Ловърс“ ООД гр. Плачковци. 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на третата оферта постъпила с 

Вх.№040 /06.12.2016г. от СД“ Касий – Ангелов, Йовчев и Сие“, седалище гр. 

Плачковци, ул. „Стара Планина“30, ИН817000607. 

  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: 

43208.76 лв. (четиридесет и три хиляди двеста и осем лева и седемдесет и шест 

стотинки) без включен ДДС 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на представените от 

участника документи. След  преглед на представената оферта, комисията констатира, 

че участникът е представил вносна бележка за внесена гаранция за участие в размер на 

134.55лева /сто  тридесет и четири лева петдесет и пет стотинки /каквато Възложителят 

не е изисквал и не е посочил в изискуемите документи. Комисията излезе с 

предложение, внесената гаранция за участие да бъде върната след утвърждаване  на 

настоящия протокол.  

От представените документи е видно, че са изпълнени всички изисквания 

поставени от Възложителя. 

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 43208.76 лв. (четиридесет и три 

хиляди двеста и осем лева и седемдесет и шест 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 с Вх.№040 /06.12.2016г. от СД „Касий – Ангелов, Йовчев и 

Сие“, седалище гр. Плачковци, ул. „Стара Планина“ 30, ИН817000607 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 Дом за 

стари хора град Трявна за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.”, с предложена цена за 

изпълнение в размер на:  43208.76 лв. (четиридесет и три хиляди двеста и осем лева 

и седемдесет и шест стотинки) без включен ДДС. 
II. Предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо място 

участник СД „Касий – Ангелов, Йовчев и Сие“, седалище гр.Плачковци, ул.Стара 

Планина“30, ИН817000607 и предложена обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка в размер на 43208.76 лв. (четиридесет и три хиляди двеста и осем лева и 

седемдесет и шест стотинки) без включен ДДС. 

 

 

Комисията приключи своята работа на 07.12.2016 г. в 15.30 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:  

Вероника Димиева ………../п/ 

Членове:       

Теодора Тодорова ………../п/ 

Цветан Иванов…………../п/ 

Росица Рашкова ………../п/ 

Цветелина Попова……………/п/ 

Вярно с оригинала, подписан на хартия! 

 

 


