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УТВЪРЖДАВАМ:                                                      Изх. № 487/02.06.2015 г. 

     

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ДИРЕКТОР НА 

ДЦДГ “СВЕТЛИНА” 

ГР. КАРЛОВО 

                                  /п/ 

 РУМЯНА ЧОЛАКОВА 

 

ПРОТОКОЛ 
 

На 29.05.2015 г. от 11:30 часа, комисия, определена със Заповед 

№ 207/26.05.2015 г. на Директора на ДЦДГ “СВЕТЛИНА” – гр. Карлово, в състав: 

Председател: Диана Шуманска – счетоводител в ДЦДГ “Светлина”  

Членове: 1. Димитрийка Лукова – медицинска сестра в ДЦДГ “Светлина”; 

2. Марияна Петрова - главен експерт в отдел „Обществени 

поръчки и контрол”, ИА “ВКВПД” 
се събра със задача да получи, разгледа и оцени оферти, събрани чрез 

публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца в ДЦДГ 
„Светлина”, гр. Карлово” 

Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 19.05.2015 г. под ІD № 9041927 на 

Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана 

изх. № 436/19.05.2015 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 28.05.2015 

година. Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на 

сайта на възложителя - http://militaryclubs.bg/node/607. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации 

съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

 

І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното 

постъпване: 

 

 

№ Вх. №/дата Име на участника 

1. Вх. № 455/25.05.2015 г. в 11.20 ч. “НАДЕЖДА 2000 ” ЕООД 

2. Вх. № 474/28.05.2015 г. в 15.30 ч. „ТЕРИ 09“ ЕООД 

 

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  
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На заседанието не присъстват законни и упълномощени представители на 

участниците, подали оферти. 

Ценовите предложения (Образец № 2) и Техническите предложения за 

изпълнение на поръчката (Образец № 3) на всички оферти, бяха подписани от 

членовете на комисията. 

 

ІІ. Комисията продължи своята работа за разглеждане на офертите по реда на 

тяхното постъпване:  

 

       1. Участникът “НАДЕЖДА 2000 ” ЕООД е представил оферта с вх. 

№ 455/25.05.2015 г. в 11.20 ч. При разглеждане на офертата, комисията констатира, 

че същата отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

2. Участникът „ТЕРИ 09“ ЕООД е представил оферта с вх. № 474/28.05.2015 

г. в 15.30 ч. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че същата 

отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

ІІІ. Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към проверка на 

предложените от участниците ценови предложения и бяха направени следните 

констатации:  

 

1. Участникът “НАДЕЖДА 2000 ” ЕООД е предложил следните цени: 

1. Обща стойност на двуседмично меню за сезон зима за деца от 3 до 7 

години – 29,20 /двадесет и девет лева и двадесет стотинки/ без ДДС. 

2. Обща стойност на двуседмично меню за сезон лято за деца от 3 до 7 

години – 26,60 /двадесет и шест лева и щестдесет стотинки/ без ДДС. 

3. Цена на храноден на дете за зимно меню за диетично лечебно хранене – 

2,66 /два лева и шестдесет и шест стотинки/ без ДДС. 

4. Цена на храноден на дете за лятно меню за диетично лечебно хранене – 

2,92 /два лева и деветдесет и две стотинки/ без ДДС. 

 

2. Участникът „ТЕРИ 09“ ЕООД е предложил следните цени: 

1. Обща стойност на двуседмично меню за сезон зима за деца от 3 до 7 

години – 45,00 /четиридесет и пет лева/ без ДДС. 

2. Обща стойност на двуседмично меню за сезон лято за деца от 3 до 7 

години – 45,00 /четиридесет и пет лева/ без ДДС. 

3. Цена на храноден на дете за диетично лечебно хранене – 4,50 /четири лева 

и петдесет стотинки/ без ДДС. 

 

ІV. След извършване на тези действия, комисията пристъпи към оценка 

и класиране на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя 

по критерия “НАЙ-НИСКА ЦЕНА”: 
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1. Участникът “НАДЕЖДА 2000 ” ЕООД е предложил следните цени: 

1. Обща стойност на двуседмично меню за сезон зима за деца от 3 до 7 

години – 29,20 /двадесет и девет лева и двадесет стотинки/ без ДДС. 

2. Обща стойност на двуседмично меню за сезон лято за деца от 3 до 7 

години – 26,60 /двадесет и шест лева и щестдесет стотинки/ без ДДС. 

Цn = Ц1п х 0,70 + Ц2n х 0,30  

Цn = 29.20 х 0,70 + 26.60 х 0,30  

Цn = 20.44 + 7.98 

Цn = 28.42 

 
2. Участникът „ТЕРИ 09“ ЕООД е предложил следните цени: 

1. Обща стойност на двуседмично меню за сезон зима за деца от 3 до 7 

години – 45,00 /четиридесет и пет лева/ без ДДС. 

2. Обща стойност на двуседмично меню за сезон лято за деца от 3 до 7 

години – 45,00 /четиридесет и пет лева/ без ДДС.Цn = Ц1п х 0,70 + Ц2n х 0,30  

Цn = 45.00 х 0,70 + 45.00 х 0,30  

Цn = 31.50 +13.50 

Цn = 45.00 

 

Класиране на участниците, съгласно критерия “най-ниска цена”, както 

следва: 

І място: “НАДЕЖДА 2000 ” ЕООД, ЕИК 115524180 - Цn = 28.42 

ІI място: „ТЕРИ 09“ ЕООД, ЕИК 200538289 - Цn = 45.00 

 

Комисията, определена да получи, разгледа и оцени офертите, събрани чрез 

публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца в ДЦДГ 

„Светлина”, гр. Карлово”, предлага за изпълнител – “НАДЕЖДА 2000 ” ЕООД,      

ЕИК 115524180. 

 

Комисията проведе 1 (едно) заседание по разглеждане на получените оферти. 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинален екземпляр. 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата 

документация по разглежданата процедура. 

 

Председател:   Диана Шуманска         /п/ 

Членове:       1. Димитрийка Лукова    /п/ 

    2. Марияна Петрова        /п/ 


