
           ДЕТСКА ГРАДИНА „СВЕТЛИНА”  
 5350 Трявна, ул. „Васил Априлов”1, тел: 0897 090544 

e-mail: cdg_svetlina_trqvna@abv.bg 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:  ……………/п/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

ДИРЕКТОР ДГ „СВЕТЛИНА” ТРЯВНА 

ВЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА 
7.12.2016 г. 

 

П Р О Т О К О Л 

 

От дейността на комисията, назначена със Заповед №  48/30.11.2016 г. на 

директора на ДГ „Светлина” град Трявна за разглеждане, оценка и класиране 

на подадените оферти за участие в избор на изпълнител на обществена 

поръчка по реда на Глава двадесет и шеста, чл. 187 ал. 1 от ЗОП с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ„Светлина” град Трявна 

за периода 01.01.2017 г.–31.12.2017 г” 

 

               Днес, 30.11.2016 г. назначената със Заповед №  48/30.11.2016 г.   на 

директора на ДГ „Светлина” Трявна комисия в състав: 

 

Председател: Маргарита Петрова Недева – счетоводител при ДГ „Светлина” 

Членове:  Вероника Славчева Димиева – юрисконсулт 

                  Цветанка Генева Димитрова – ЗАС при ДГ „Светлина” 

                   

се събра в 09:00 часа в учителската стая на ДГ „Светлина” Трявна, ул. „Васил 

Априлов” № 1, със задача да отвори и разгледа подадените оферти и да 

извърши оценка и класиране на допуснатите участници за определяне на 

изпълнител на обществена поръчка. 

Комисията започна работа в пълен състав след предаване от 

деловодството на подадените оферти за участие в процедурата чрез регистър  

и предавателно-приемателен протокол между Възложителя г-жа Александрова 

и  председателя на комисията Маргарита Недева. 

Всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 

102 , ал. 1 от ЗОП. Няма пречка за провеждане на заседанието. 

При публичното отваряне на офертите няма присъстващи лица.                                      

Съгласно разпоредбите на ЗОП, обявата за участие в избора на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на ДГ „Светлина” град Трявна за периода 01.01.2017 г – 31.12.2017 г.” беше 
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публикувана  в Профил на купувача на интернет страницата на общинска 

администрация Трявна. В същия ден е подадена информация до АОП с № 

9058682/16.11.2016 г. и с наш изходящ № 131 от 16.11.2016 г. В срока за 

подаване на офертите – до 16.30 часа на 24.11.2016 г. е постъпила 1 (една) 

оферта, поради което първоначалния срок за подаване на оферти бе удължен 

до 16.30 часа на 29.11.2016 г. съгласно чл. 188 ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. В Профила 

на купувача на интернет страницата на общинска администрация Трявна бе 

публикувано съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти, а в 

същия ден е подадена  информация до АОП с № 9059083/25.11.2016 г. и с наш 

изходящ № 136 от 25.11.2016 г. 

Получената оферта  е добре запечатана в непрозрачен плик, с името на 

участника, както следва: 

1. Входящ  №  284 от 24.11.2016 г. – ТОП  ИНВЕСТ ООД – ГАБРОВО, 

със седалище и адрес на управление – гр. Габрово, ул. „Боровска” № 1, адрес 

за кореспонденция: Трявна,  ул. „Христо Ботев” УПИ ХІІ, кв. 120   

       

Участник № 1 – ТОП ИНВЕСТ ООД – ГАБРОВО – Вх. № 284/24.11.2016 г. 

Тримата членове на комисията подписаха плика с офертата на участника, 

след което го отвори и провери за наличието на всички изискуеми документи 

като неразделна част от офертата и ценовата оферта. Участникът представя 

офертата си  по образец на Възложителя. Всички  документи са приложени 

съобразно изискванията и попълнени надлежно. Предлаганата от участника 

обща цена съгласно ценовата оферта е в размер на 34478,91 лв. без ДДС 

Словом: (Тридесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и осем лв. 91 ст.) 

и 41374,69 лв. включен ДДС Словом: (Четиридесет и една хиляди триста 

седемдесет и четири лв. 69 ст.). Членовете на комисията подписаха всяка 

страница от приложените документи. 

След подробно разглеждане на представените документи комисията 

установи, че участникът отговаря на предварително обявените и поставени от 

възложителя условия в обявата за обществена поръчка и приложената 

документация. 

С представеното техническо предложение, участникът приема всички 

посочени от Възложителя условия и изисквания, като предлага: 

            - качествено и добросъвестно изпълнение в съответствие с приложената 

от възложителя техническа спецификация; 

            - хранителните продукти, които ще бъдат доставени ще отговарят на 

изискванията на Възложителя и законовата уредба; 

            - изпълнение на конкретна заявка за доставка е в срок до 24 часа след 

получаване на известие от Възложителя. 

             

Критерият за оценка, посочен от Възложителя в обява и документация за 

участие в обществената поръчка е най-ниска цена, предложена от участник, 

поради което комисията пристъпи към подробен преглед на представеното от 

единственият участник в процедурата ценово предложение. 



Ценовото предложение, направено от участника е в размер на  34478,91 

лв. словом : Тридесет и четири  хиляди четиристотин седемдесет и осем лв. 91 

ст. без включен ДДС и 41374,69 лв., словом : Четиридесет и една хиляди 

триста седемдесет и четири лв. 69 ст. с включен ДДС, като в цената са 

включени всички разходи, свързани с изпълнението на договора. В ценовата си 

оферта участникът прилага таблица на хранителните продукти с посочени 

единични цени и стойности,  които се провериха от комисията за допуснати 

грешки и се установи, че са коректно изчислени, а общата им стойност не 

превишава допустимата стойност, предложена от Възложителя. 

След като установи редовността на представените от участника 

документи и съответствието им  с изискванията на Възложителя и въз основа 

на направеното ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка за 

избор на изпълнител: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 

„Светлина” град Трявна за периода 01.01.2017 г – 31.12.2017 г.”, комисията  

 

РЕШИ: 

 

1. Класира участникът ТОП  ИНВЕСТ ООД  ГАБРОВО – Вх. № 284 от 

24.11.2016 г. на първо място в процедурата по възлагане на обществена 

поръчка за избор на изпълнител на : „Доставка на хранителни продукти за 

нуждите на ДГ „Светлина” град Трявна за периода 01.01.2017 г – 31.12.2017 

г.”, с предложена най-ниска цена в размер на  34478,91 лв. без ДДС, словом: 

(Тридесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и осем лв. 91 ст.) и 

41374,69 лв. с включен ДДС, словом: (Четиридесет и една хиляди триста 

седемдесет и четири лв. 69 ст.) съгласно ценовата оферта. 

2. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания 

на първо място участник ТОП ИНВЕСТ ООД ГАБРОВО с обща предложена 

цена 34478,91 лв без ДДС, словом: Тридесет и четири хиляди четиристотин 

седемдесет и осем лв. 91 ст. и 41374,69 лв. с включен ДДС, словом: 

Четиридесет и една хиляди триста седемдесет и четири лв. 69 ст. 

 

Комисията приключи своята работа в 12:00  часа на 01.12.2016 г.,  като 

състави настоящия протокол в един екземпляр. 

 

Протоколът се предава на Възложителя за утвърждаване съгласно 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:                                                  Членове: 

Председател…………………/п/                   1………………………/п/ 

  

                                                                        2………………………/п/ 
Вярно с оригинала, подписан на хартия! 


