
 1 

Изх. № 15103/04.08.2016 г. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

за отваряне на офертите на участниците в откритата с Решение                  

№ 13898/07.07.2016 г. на изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и 

военно-почивно дело” процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Ежедневно приготвяне и доставяне на готови храни за осигуряване 

на закуска за гостите на х–л „Шипка”, гр. София”, извършване на подбор, 

разглеждане, оценка и класиране.  

На 01.08.2016 г., от 13:00 ч., комисия, назначена със заповед                              

№ 1135/01.08.2016 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД”, в състав: 

 Председател: Надя Петрова – главен експерт в отдел „Обществени 

поръчки”, дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд”; 

Членове:  1. Надежда Средкова – главен експерт в Териториален отдел - 

София; 

 2. Сребрина Данова - старши експерт в отдел „Обществени 

поръчки”, 

се събра в зала „Приемна”, в сградата на Централния военен клуб,                   

бул. „Цар Освободител” № 7, гр. София. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след 

като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.  

Присъстващите представители на участниците, подали оферти 

попълниха списък на лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП), присъствали при отваряне на 

представените оферти за участие.  

На заседанието на комисията присъства г-н Людмил Игнатов Божинов - 

упълномощен представител на „МАСТЪР - ПИК” ООД. 

Председателят на комисията обяви, че с протокол от 01.08.2016 г. е 

получил от отдел  „Административно обслужване, канцелария и архив”              

2 (два) броя оферти, подадени от следните участници: 

 

№ Вх. №/дата и час Име на участника 

1. Вх. № 7381/29.07.2016 г., 13:57 ч. „Джое кетъринг” ЕООД 

2.  Вх. № 7386/29.07.2016 г., 15:08 ч. „МАСТЪР - ПИК” ООД 

 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации 

съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
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След извършване на горните действия, комисията пристъпи към отваряне 

на офертите. Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията 

отвори опаковките по реда на тяхното постъпване: 

 

1. Комисията отвори опаковката с офертата на „Джое кетъринг” ЕООД 

и оповести нейното съдържание.  

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” на участника.  

Комисията предложи на упълномощения представител на участникът 

„МАСТЪР - ПИК” ООД да подпише техническото предложение и плика с 

предлаганата цена. Техническото предложение и пликът бяха подписани от 

упълномощения представител на участника „МАСТЪР - ПИК” ООД. 

 

2. Комисията отвори опаковката с офертата на „МАСТЪР - ПИК” ООД и 

оповести нейното съдържание. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника.  

 

След отваряне на подадените оферти за участие и извършването на 

предвидените в чл. 54, ал. 3, 4 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

 

След приключване на публичната част на заседанието, комисията 

определи следващото заседание да се проведе на 03.08.2016 г. – 10:00 часа. 

 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията пристъпи към 

разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

 

Председателят на комисията обяви, че документите на участниците ще се 

разглеждат по реда на подаването на офертите. 

 

1. По офертата на „Джое кетъринг” ЕООД, вх. № 7381/29.07.2016 г.: 

При извършената проверка комисията установи, че участникът е 

представил ЕЕДОП, в който информацията за личното състояние на лицата по 

чл. 40 от ППЗОП и тази, свързана с критериите за подбор съответства напълно 

на условията, поставени от Възложителя. Участникът отговаря на 

минималните изисквания за допустимост. 

Предвид горните констатации, комисията допуска „Джое кетъринг” 

ЕООД, до разглеждане на офертата му в частта на техническото му 

предложение. 
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2. По офертата на „МАСТЪР - ПИК” ООД, вх. № 7386/29.07.2016 г.: 

 При извършената проверка комисията установи, че участникът е 

представил ЕЕДОП, в който информацията за личното състояние на лицата по 

чл. 40 от ППЗОП и тази, свързана с критериите за подбор съответства напълно 

на условията, поставени от Възложителя. Участникът отговаря на 

минималните изисквания за допустимост. 

Предвид горните констатации, комисията допуска „Мастър - Пик” 

ООД, до разглеждане на офертата му в частта на техническото му 

предложение. 

 

Настоящият протокол се състави на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП на 

04.08.2016 година. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Надя Петрова ............/п/............ 

 

Членове: 1. Надежда Средкова ........./п/........... 

                  2. Сребрина Данова ........./п/............. 

 

 

 

 

 

 

 

 


