
П Р О Т О К О Л

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-10-162/23 Л 2.2016 
УУС ,.Проф. д-р Ст. Велинов" гр. Пловдив със задача да разгледа и класир^ 
възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП при стойност по 
предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Велинов” град 
Пловдив

Днес 23.12.2016 г. в 10.00 часа в Методичен кабинет в сградата на СУ за УУС „Проф. д-р 
Ст. Велинов" гр. Пловдив комисия, назначена със заповед № РД-10-162/23.12.2016 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 : Калинка Петкова Гочева-главен счетоводител

Членове: 1. Мария Петрова Салчева-юрист
2. Виолета Жонкова Пепелова- готвач

Задачата на комисията 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.З от ППЗОП не присъстваха 
представители на участниците. 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.ЮЗ, ал.2 от ЗОП.

В срока за получаване на оферти са подадени три оферти, както следва:

1. „НАДЕЖДА 2000" ЕООД гр. Пловдив с вх.№ 562/16.12.2016 г.

2. ЕТ" КОМЕРС-МАРИЯ ИВАНОВА“ гр. Пловдив с вх.№ 563/16.12.2016 г.

3. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД гр. Пловдив с вх.№ 572/21.12.2016 г.

I. Първи етан: Резултати от разглеждане на документите, представени с офертата по 
допустимост на участниците 1

1. „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД гр. Пловдив - Членовете на комисията подписаха техническото и 
ценовото предложение на участника, след което пристъпиха към разглеждане на документите, 
представени с офертата.
Участникът „НАДЕЖДА 2000" ЕООД гр. Пловдив е представил следните документи: 1. Оферта
(образец № 1); 2. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП (образец № 2); 3. Декларация по чл. 54, 
ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП (образец № 3); 4. Списък на техническите средства по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП 
(образец № 5); 5. Списък на обектите по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП (образец № 6); 6. Списък на 
доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 
три години по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОЩобразец № 7); 7. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 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 № 8); 8. Декларация за съгласие с проекта на договора (образец № 9); 9. Декларация за 
срока на валидност на офертата (образец № 10); 10. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП 
(образец № 11); 11. Техническо предложение (образец № 12); 12. Ценово предложение; 13. 
Удостоверение за регистрация на транспортно средство в ОДБХ-2 броя; 14. Свидетелство за 
регистрация на МПС- 2 броя; 15.Удостоверение за регистрация на обектите за търговия с храни - 
хладилна складова база; 16. Договор за наем на обект и анекс към него; 17. Удостоверение за добро 
изпълнение- 3 броя; 18. Списък на документите, представени от участника



Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи съгласно 
изискванията на възложителя, поради което комисията допуска участника „НАДЕЖДА 2000“ 
ЕООД до втория етап на разглеждане на офертата.

2. ЕТ“ КОМЕРС-МАРИЯ ИВАНОВА*3 4 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: 1.
1. Оферта (образец № 1); 2. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОИ (образец № 2); 3. Декларация 
по чл. 54, ал.1, т. 1.2 и 7 от ЗОИ (образец № 3); 4.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОИ; 5. Списък на 
техническите средства по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОИ (образец № 5); 6. Списък на обектите по чл. 64, 
ал. 1, т. 4 от ЗОИ (образец № 6); 7. Списък на доставките, които са идентични или сходни с 
предмета на поръчката, изпълнени през последните три години по чл. 64. ал. 1, т. 2 от ЗОЩобразец 
№ 7); 8. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 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 № 8); 9. Декларация за съгласие с проекта на 
договора (образец № 9); 10. Декларация за срока на валидност на офертата (образец № 10); 11. 
Декларация по чл. 39. ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП (образец № 11); 12. Техническо предложение 
(образец № 12); 13. Договор (образец № 14); 14. Удостоверение за регистрация на транспортно 
средство в ОДБХ-2 броя; 15.Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни; 16. 
Договор за ползване на транспортно средство; 17. Договор за наем на товарен автомобил; 
18.Удостоверение за добро изпълнение-3 броя; 19. Списък на документите, представени от 
участника; 20. Пълномощно
Участникът е посочил, че при изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнител -„Скай- 
Брайков“ ЕООД гр. Пловдив и представя следните документи за подизпълнителя: 1. 1. Оферта 
(образец № 1); 2. Декларация по чл. 54, ал.1. т.3-5 от ЗОИ (образец № 2); 3. Декларация по чл. 54, 
ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОИ (образец № 3); 4. Декларация за участие като подизпълнител (образец № 4); 5. 
Списък на техническите средства по чл. 64. ал. 1, т. 4 от ЗОИ (образец № 5); 6. Списък на обектите 
по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОИ (образец № 6); 7. Списък на доставките, които са идентични или сходни 
с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години по чл. 64, ал. 1, т. 2 от 
ЗОЩобразец № 7); 8. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 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 № 8); 9. Декларация за 
съгласие с проекта на договора (образец № 9); 10. Декларация за срока на валидност на офертата 
(образец № 10); 11. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП (образец № 11); 12. Техническо 
предложение (образец № 12); 13. Ценово предложение; 14. Удостоверение за регистрация на 
транспортно средство в ОДБХ-2 броя; 15.Удостоверение за регистрация на обект за търговия с 
храни; 16. Договор за наем на обект; 17. Договор за наем на товарен автомобил; 18.Удостоверение 
за добро изпълнение; 19. 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.

3. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД гр. Пловдив - Членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника, след което пристъпиха към разглеждане на 
документите, представени с офертата.
Участникът „„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД гр. Пловдив е представил следните документи:
1. Оферта (образец № 1); 2. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП (образец № 2); 3. Декларация 
по чл. 54, ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОП (образец № 3); 4. Списък на техническите средства по чл. 64, ал. 1, 
т. 4 от ЗОП (образец № 5); 5. Свидетелство за регистрация- 4 броя; 6. Удостоверение за 
регистрация на транспортно средство- 4 броя; 7.Списък на обектите по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП 
(образец № 6); 8. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни; 9.
Нотариален акт; 10. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
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поръчката, изпълнени през последните три години по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОЩобразец № 7); 11. 
Удостоверение за добро изпълнение- 3 броя; 12. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции е 
преференциален данъчен режим, свързаните е тях лица и техните действителни собственици 
(образец № 8); 13. Декларация за съгласие е проекта на договора (образец № 9); 14. Декларация за 
срока на валидност на офертата (образец № 10); 15. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП 
(образец № 11); 16. Техническо предложение (образец № 12); 17. Ценово предложение; 18. Списък 
на документите, представени от участника
Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи съгласно 
изискванията на възложителя, поради което комисията допуска участника ,.ФУУД ДЕЛИВЪРИ 
ЕКСПРЕС“ ЕООД гр. Пловдив до втория етап на разглеждане на офертата.

II. Втори етап; Резултати от разглеждане на ценовите предложения

Комисията разгледа ценовите предложения на участниците и предлаганата обща цена, 
представляваща сбор от предложените от участниците единични цени за всеки артикул, както 
следва:

1. „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД гр. Пловдив- предлагана обща цена- 147,80 лв. /сто четиридесет и 
седем лева и осемдесет ст./

2. ЕТ“ КОМЕРС-МАРИЯ ИВАНОВА“ гр. Пловдив -предлагана обща цена -122,77 лв./сто 
двадесет и два лева и седемдесет и седем ст./

3. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД гр. Пловдив- предлагана обща цена- 167,75 лв. /сто 
шестдесет и седем лева и седемдесет и пет ст./

III. Трети етап: Резултати от класиране на офертите по критерия най-ниска
предложена цена:

На първо място: ЕТ“ КОМЕРС-МАРИЯ ИВАНОВА“ гр. Пловдив -предлагана обща цена -122,77 
лв./сто двадесет и два лева и седемдесет и седем ст./

На второ място: “НАДЕЖДА 2000“ ЕООД гр. Пловдив- предлагана обща цена- 147,80 лв. /сто 
четиридесет и седем лева и осемдесет ст./

На трето място: “ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД гр. Пловдив предлагана обща цена- 167,75 
лв. /сто шестдесет и седем лева и седемдесет и пет ст./

Предвид гореизложеното комисията единодушно предлага на възложителя да определи за 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ 
за УУС „Проф. д-р Ст. Велинов“ град Пловдив участника класиран на първо място- ЕТ“ КОМЕРС- 
МАРИЯ ИВАНОВА“ гр. Пловдив е предложена обща цена -122,77 лв./сто двадесет и два лева и 
седемдесет и седем ст./

Комисията приключи своята работа в 12,00 ч. на 23.12.2016 г. и предаде настоящия 
протокол и офертата на директора на СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Велинов“ гр. Пловдив в 12,00 ч. 
на 23.12.2016 г. за утвърждаване на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП.

Председател:

Членове:

/К.Еочева/

/М. Салчева/

/В.Пепелова/


