
УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ            * 

ТИНКА АТАНАСОВА 

Директор на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” 

гр.Елхово 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) 
 

На 08. 09.2016 г., в 14.00 ч., в сградата на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ град 

Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ № 36, стая 201 се проведе заседание на комисия, 

назначена със Заповед No 1040 от 08 .09.2016г. на директора на ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий", гр.Елхово за разглеждане  и оценка на офертите за изпълнение на обществена 

поръчка по чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП, обявена с обява изх. № 831/24.08.2016 година,  с 

предмет:  “Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ 

“Св. св. Кирил и Методий”гр.Елхово за учебната 2016/2017 г. по две обособени 

позиции: Позиция №1:Доставка на топъл обяд за учениците от І до VІІІ клас на 

целодневна организация на учебния ден на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, 

гр.Елхово”, Позиция №2: Доставка на закуска за учениците от І до ІV клас и за 

децата от подготвителните групи на ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, гр.Елхово.”. 

Създадената комисия  в състав : 

 Николинка Милева- главен учител, общообразователен учебен предмет в 

прогимназиален етап  

Миглена Терзиева – главен учител,начален етап на образованието 

Венета Гинчева - старши учител, общообразователен учебен предмет в 

прогимназиален етап  

Иван Бараков – главен счетоводител 

Радка Марчева – медицински фелдшер (лице притежаващо професионална 

компетентност, свързана с предмета на поръчката) 

Комисията получи от  Таня Саракостова на длъжност завеждащ административна 

служба  офертите за участие в обществената поръчка и регистъра за реда на постъпването 

им. 

Комисията установи, че в регистъра са  заведени 3 (три) оферти : 

1. Участник № 1- Странджата БГ" ЕООД, гр.Ямбол с вх. № 01 от 31.08.2016 г., 

16 ч. и 10  м. за Позиция №1 и Позиция  №2 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена 

цялост  

2. Участник № 2- ЕТ „Марина-Марина Георгиева", гр.Елхово с вx. № 02 от 
31.08.2016г., 16 ч.и 20 м. за Позиция №2 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост  

3. Участник  № 3 ЕТ "Имансон -Мара Делчева", гр.Елхово с вх. № 03 от 

31.08.2016 г., 16 ч. и 25 м. за Позиция №1 в запечатан непрозрачен плик с ненарушена 

цялост  



след което, в изпълнение на чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП, всички членове на комисията 

попълниха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от ППЗОП. 

На заседанието на комисията присъстваха  следните представители на участниците : 

-Елена Димитрова Иванова - представител на „Странджата БГ" ЕООД 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, 

както следва: 

1. Членът на комисията Иван Тодоров Бараков отвори плика с офертата на 

Участник № 1: Странджата БГ" ЕООД и обяви ценовото предложение на участника: 

- за обособена позиция  №1 цена за доставка на 1 обяд, за учебен ден -0,94 лева без 

ДДС ( 1,128 лева с ДДС)  

- за обособена позиция №2 с цена на доставка на закуска за 1 ученик/дете за един 

учебен ден – 0,30 лева без ДДС (0,36 с ДДС) 

2. Членът на комисията Иван Тодоров Бараков отвори плика с офертата на Участник 

№ 2: ЕТ „Марина-Марина Георгиева", гр.Елхово  и обяви ценовото предложение на 

участника за обособена позиция №2 с цена на доставка на закуска за 1 ученик/дете 

за един учебен ден – 0,28 лева без ДДС  

3 Членът на комисията Иван Тодоров Бараков отвори плика с офертата на 

Участник № 3: ЕТ "Имансон -Мара Делчева", гр.Елхово  и обяви ценовото 

предложение на участника за обособена позиция  №1 цена за доставка на 1 

обяд, за учебен ден -1,15 лева без ДДС ( 1,38 лева с ДДС)  

С това приключи публичната част от заседанието на Комисията, поради което 

представителят на „Странджата БГ“ ЕООД  гр. Ямбол напусна залата.  

Комисията пристъпи към проверка на документите в офертите на участниците, с 

които следва да се докаже, че отговарят на изискванията към участниците, предварително 

обявени в Обявата за събиране на оферти. Разглеждането на документите бе по реда на 

постъпване на офертите и констатира следното: 

Участник № 1- Странджата БГ" ЕООД, гр.Ямбол 

- В офертата на Участник № 1 са представени всички изискуеми документи, 

офертата отговаря на изискванията, според Обявата за събиране на оферти  и документацията. 

Не са констатирани нередовни документи и всички изискуеми такива са надлежно представени. 

Участник № 2- ЕТ „Марина-Марина Георгиева", гр.Елхово 

- В офертата на Участник № 2 са представени всички изискуеми документи, 

офертата отговаря на изискванията, според Обявата за събиране на оферти и документацията. 

Не са констатирани нередовни документи и всички изискуеми такива са надлежно представени. 

Участник  № 3 ЕТ "Имансон -Мара Делчева", гр.Елхово 

Ценовото предложение на участника за обособена позиция 1 от 1,15 лева без ДДС ( 

1,38 лева с ДДС) надвишава максимално допустимата стойност  от 1,05 без ДДС  и 

участника се отстранява от процедурата. 

След разглеждане на документите в постъпилите оферти , вземайки предвид  

посочения критерий „най-ниска цена", съгласно обявата за събиране на 

оферти,комисията класира участниците както следва: 

За Позиция № 1: 

На Първо място — Участник № 1: Странджата БГ" ЕООД, град Ямбол  

цена за доставка на 1 обяд, за учебен ден -0,94 лева без ДДС ( 1,128 лева с ДДС  

За Позиция №2: 

На Първо място — Участник № 2: ЕТ „Марина-Марина Георгиева", гр.Елхово   

цена на доставка на закуска за 1 ученик/дете за един учебен ден – 0,28 лева без ДДС 



На Второ място — Участник № 1: Странджата БГ" ЕООД град Ямбол 

 цена на доставка на закуска за 1 ученик/дете за един учебен ден – 0,30 лева без ДДС 

(0,36 с ДДС) 

Във връзка с проведеното разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти, 

комисията предлага на възложителя да сключи договори със следните участници, които следва 

да бъдат определени за изпълнители, както следва: 

За Позиция №1: с Участник № 1: Странджата БГ" ЕООД  

цена за доставка на 1 обяд, за учебен ден -0,94 лева без ДДС ( 1,128 лева с ДДС  

За Позиция №2: с Участник № 2: ЕТ „Марина-Марина Георгиева", гр.Елхово   

 цена на доставка на закуска за 1 ученик/дете за един учебен ден – 0,28 лева без ДДС 

Комисията приключи работа и изготви настоящия протокол на дата 09.09.2016 г., след 

което настоящият протокол, заедно с цялата документация по поръчката се предаде на 

възложителя за утвърждаване съгласно чл.97, ал-4 от ППЗОП. 

Членове на комисията : 

 

……*………………………                                                   …………………*………... 

Николинка Милева                                                                         Миглена Терзиева 

 

…………*…………………                                                    ……………*……………... 

  Венета Гинчева                                                                                  Иван Бараков 

 

                                                                                                   ……*……………………... 

                                                                                                           Радка Марчева 

 

 

 

 

 

*заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


