
П Р О Т О К О Л

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-10-15.3/27.12.2019 г. на директора на СУ за 
УУС „Проф. д-р Ст. Велинов" гр. Пловдив със задача да разгледа и класира получените оферти за 
възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП при стойност по чл.20, ал.З от ЗОП, с 
предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Велинов" град 
Пловдив

Днес 27.12.2019 г. в 9,30 часа в кабинета на директора, в сградата на СУ за УУС „Проф. д-р 
Ст. Велинов" гр. Пловдив, комисия, назначена със заповед № РД-10-153/27.12.2019 г. на Директора 
на СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Велинов" гр. Пловдив, за провеждане на процедурата започна работа 
по разглеждане, оценяване и класиране на офертите, в следния състав:

Председател : Антоанета Бъчварова -гл. счетоводител

Членове: 1. Мария Петрова Салчева-юрист
2. Елена Чакърова- касиер - счетоводител

Задачата на комисия та е да разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците по 
критерия най-ниска цена.

На заседанието на комисията на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП не присъства представител 
на участника. Комисията започна своята работа след получаване на постъпилата оферта и протокола 
по чл. 48. ал. 6 от ППЗОП. Всички членове на комисията попълниха декларации по чл.103, ал.2 от 
ЗОП.

В срока за получаване на оферти е подадена една оферта, както следва:

1. ЕТ“ КОМЕРС-МАРИЯ ИВАНОВА“ гр. Пловдив с вх.№ 647/18.12.2019 г.

I. Първи етап: Резултати от разглеждане на документи те, представени с офертата но 
допустимост на участника

1. ЕТ“ КОМЕРС-МАРИЯ ИВАНОВА“ гр. Пловдив- Членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника, след което пристъпиха към разглеждане на 
документите, представени с офертата.

Участникът ЕТ“ КОМЕРС-МАРИЯ ИВАНОВА“ гр. Пловдив е представил следните 
документи: Оферта (образец № 1 );Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗОП (образец № 2);Списък на 
техническите средства по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП (образец №4) ;Списък на обектите по чл. 64, ал. 
1, т. 4 от ЗОП (образец № 5); Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните зри години по чл. 64, ал. I, г. 2 от ЗОП(образец № 6); 
Декларация по чл. 3 и чл. 5, г. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 
и техните действителни собственици (образец № 7); Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗО! I 
(образец № 8);Техническо предложение (образец № 9),. Удостоверение за регистрация на 
транспортно средство в ОДБХ-2 броя; Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни; 
Договор за ползване на транспортно средство; Договор за наем на товарен автомобил; 
.Удостоверение за добро изпълнение-3 броя; Договор за наем на склад , Списък на документите, 
представени от участника: Пълномощно, Копие от Вулстат ; Ценово предложение



Участникът с посочил, че при изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнител -„Скай- 
Брайков“ ЕООД гр. Пловдив и представя следните документи за подизпълнителя: Оферта
(образец № 1); Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗОП (образец № 2); Декларация за участие като 
подизпълнител (образец № 3); Списък на техническите средства по чл. 64, аз. I, т. 4 от ЗОП 
(образец № 4); Списък на обектите по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП (образец № 5); Списък на 
доставкизе, които са идентични или сходни с предмета на порз.чката изпълнени през последните 
три години по чл. 64. ал. 1, т. 2 от ЗОП(образец № 6); Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциазен данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(образец № 7); Техническо предложение (образец № 9);Удостоверение за регистрация па 
транспортно средство в ОДБХ-2 броя; Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни; 
Договор за наем на складово помещение; Договор за наем на товарен автомобил; Удостоверение за 
добро изпълнение-2 бр.; Списък на документите, представени от участника.

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи съгласно 
изискванията на възложителя, поради което комисията допуска участника ЕТ“ КОМЕРС-МАРИЯ 
ИВАНОВА“ гр. Пловдив до втория етап на разглеждане на офертата.

Комисията разгледа ценовозо предложение на участника и предлаганата обща цена, 
представляваща сбор от предложените от участника единични цени за всеки артикул, както следва:

ЕТ“ КОМЕРС-МАРИЯ ИВАНОВА“ гр. Пловдив -предлагана обща цена -139,03 лв./сто тридесет и 
девет лева и нула три ст./

Ш. Трети етап: Резултати от класиране на офертата по критерия най-ниска предложена цена:

На първо място: ЕТ“ КОМЕРС-МАРИЯ ИВАНОВА“ гр. Пловдив -предлагана обща цена -139,03 
лв./ сто тридесет и девет лева и нула три ст./.

Въз основа на извършеното разглеждане на получената оферта, комисията единодушно реши, 
че офертата отговаря на изискванията на възложителя, представени са всички изискуеми документи, 
поради което комисията единодушно предлага на директора на СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Велинов” 
град Пловдив участникът -  ЕТ“ КОМЕРС-МАРИЯ ИВАНОВА“ гр. Пловдив да бъде избран за 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ 
за УУС „Проф. д-р Ст. Велинов” град Пловдив с предложена обща цена 139,03 лв./ сто тридесет и 
девет лева и нула три ст./

Комисията приключи своята работа в 11.30 ч. на 27.12.2019 г. и предаде настоящия 
протокол и офертата на директора на СУ за УУС. „Проф. д-р Ст. Велинов” гр. Пловдив в 11.40 ч. на 
27.12.2019 г. за утвърждаване.

И. Втори етап: Резултати от разглеждане на ценовото предложение



СУ ЗА УУС “ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН ВЕЛИНОВ” - ПЛОВДИВ
град Пловдив, ул. „Прохлада” № 1, e-mail: ssudus.plovdiv@abv.bg

тел.: 032 /  624 126 -  директор 032 /  626 382 - счетоводител
тел.: 032 /  626 371 -  заместник -  директор 032 /  266 848 -  общежитие 
_________________________ https://ssudus.com/_________________________

Р Е Ш Е Н И Е  

№ РД -10-154/27.12.2019 г.

Па основание чл.194, ал.1 от 3011 и протокол от дейността на комисия, назначена със 
заповед № РД 10-153/27.12.2019 г. на директора на СУ за УУС „Г1роф. д-р Ст. Велинов” град 
Пловдив за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Доставка на 
хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Велинов” град Пловдив

Р Е Ш И Х :

1. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Велинов” град Пловдив -  класирания на първо 
място участник -  ЕТ“ КОМЕРС-МЛРИЯ ИВАНОВА“ гр. Пловдив.

2. Да се у ведоми участника за определянето му за изпълнител.
3. На основание чл. 194, ал.1 от ЗОП да се сключи договор с определения за изпълнител.
4. При сключване на договор определеният за изпълнител да представи документи, издадени 

от компетен тен орган, за удостоверяване липсата па обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП.

https://ssudus.com/

