
УТВЪРДИЛ: подпис 

 

Д. КАМЕНОВА 

                                                                                      Кмет на Община  Берковица 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

(съгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП) 

от дейността на комисия от длъжностни лица, назначена от възложителя за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите при възлагане чрез публична 

покана на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова 

храна за деца и възрастни по обособени позиции за нуждите на ДДМУИ-гр. 

Берковица и ДДЛРГ „Люба Тенева” – гр. Берковица” 

 

 

 

Днес, 05.09.2014г. в 10:00 ч., в изпълнение на Заповед № ОП-3-103 от 

05.09.2014г, издадена от Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, 

комисия в състав: 
 

Председател: Радослав Найденов – зам. кмет на Община Берковица 

и членове: 

1. Наташа Илиева – гл. експерт „ЗСХД”; 

 

2. Йордан Василев - юрист; 

 

3. Десислава Ценова – счетоводител; 

 

4. Ваньо Андреев – ст. Експерт „СДЗ”; 

 

5. Иван Стаменов – технолог обществено хранене; 

 

се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти с цел възлагане 

чрез публична покана на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет:  

„Приготвяне и доставка на готова храна за деца и възрастни по 

обособени позиции за нуждите на ДДМУИ-гр. Берковица и ДДЛРГ „Люба 

Тенева” – гр. Берковица” 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите 

със състава и правилата за работа на комисията. 

Комисията констатира, че в деловодството на Възложителя за участие в 

процедурата е представена само 1 /една/ оферта. 



При приемане на офертата, същата е регистрирана в регистъра при 

деловодството на Възложителя и върху депозираният плик е отбелязан входящ 

номер, дата и час на получаване.  

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящият 

регистър на подадените оферти, а именно: 

1. Фирма „ИВАНЕС - Н” ЕООД - гр. Монтана, ЕИК 201601835, с оферта от 

15,22ч на 18.08.2014 г. 

 

На заседанието не присъстват представители на участниците. Обявлението 

за отваряне на офертите на кандидатите е публикувано на профила на купувача на 

11.08.2014г. 

След като се запознаха с входящия регистър и получените оферти бяха 

предадени на комисията, членовете на комисията попълниха декларации в 

съответствие с изискванията на чл. 35 от ЗОП. 

Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания 

от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 101в ал. 2 от ЗОП. Същата е  

представена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху плика 

участникът е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

Комисията пристъпи към отварянето на офертата и проверка на 

съдържанието й. Комисията разгледа подробно документите в плика на 

допуснатият участник и провери съответствието им с критериите за подбор на 

възложителя и установи следното: 

 

Фирма „ИВАНЕС - Н” ЕООД - гр. Монтана, ЕИК 201601835, с оферта от 

15,22ч на 18.08.2014 г. 

 

Участникът е представил всички изискващи се от Възложителя документи, 

в това число: 

- Сведения за участника с посочени подробни данни за участника; 

- Техническо предложение за изпълнение поръчката в съотвествие с 

техническите изисквания на възложителя определени в Техническата 

спецификация;  

- Ценово предложение включващо предлагана крайна цена за изпълнение; 

- Декларация с посочен срок за валидност на офертата; 

- Справки и документи доказващи съответствието на кандидата със 

задължителните изисквания на възложителя; 

С оглед изложените по-горе констатации, комисията реши, че ДОПУСКА 

до оценяване и класиране ценовото предложение на участника. 

         Участникът е предложил цена за изпълнение, както следва: 



Средна цена за изпълнение:  

1. По Обособена позиция 1:  4,97 лева. 

2. По Обособена позиция 2:  4,97 лева. 

Комисията констатира, че предложените средни цени за изпълнение и по 

двете обособени позиции, които са обявени от участника са допустими за 

офериране, тъй като не надвишават максимално допустимите средни цени от 5,00 

лева за хранене, на 1 лице за 1 ден/закуска, обяд и вечеря/, които са одобрени и 

определени от Възложителя. 

Тъй като това е единствен участник в процедурата и неговото предложение 

не подлежи на съпоставяне с други такива, комисията извърши следното 

КЛАСИРАНЕ: 

 

1 място – Фирма „ИВАНЕС - Н” ЕООД - гр. Монтана, ЕИК 201601835, с 

оферта от 15,22ч на 18.08.2014 г, с предложена цена за изпълнение: 4,97 лева по 

Обособена позиция 1 и 4,97 лева по Обособена позиция 2. 

Комисията приключи своята работа  на 05.09.2014 г. в 12.00 часа. 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на 

чл. 101г, ал. 4 от ЗОП и предаде протокола на възложителя за утвърждаване на 

11.09.2014г, като на основание чл. 101д от ЗОП, предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор с участника класиран на първо място. 

 

КОМИСИЯ: 

 

                           Председател: подпис 

                                                         / Р. Найденов/ 

 

Членове: 

 

1. подпис                          2. подпис 

          /Н. Илиева/                                                        /Й. Василев/ 

 

3. подпис                                  4. подпис 

         /Д. Ценова/                                                        /В. Андреев/ 

 

 

5. подпис 

                                                     /И. Стаменов/ 


