
VI СУ „ ОТЕЦ ПАИСИИ” МОНТАНА

П Р О Т О К О Л

от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД 17-31/26.09.2017 год., за 
разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет „Приготвяне и 
доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от VI СУ „Отец 
Паисий“, гр. Монтана, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 
1 .„Приготвяне и доставка на готови ястия -  кетъринг по предварителна заявка за 
обедно хранене за учениците от I-ви до VIII-ми клас; Обособена позиция № 2: 
„Приготвяне и доставка на индивидуално опакована храна -  „закуска и плод“ по 
предварителна заявка за учениците от I-ви до IV-ти клас.

Днес, 26.09.2017 год. се проведе заседание на комисията. Присъстваха 
всички членове на комисията.

Комисисята установи, че по първата обособена позиция - „Приготвяне и 
доставка на готови ястия -  кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за 
учениците от I-ви до VIII-ми клас, въпреки удължаването на срока, има постъпила 
само една оферта -  от ЕТ „ЕМА -  Емилия Лазарова“

Комисията пристъпи към разглеждане на документацията на участника и 
установи, че са налице всички изискуеми документи. В тази връзка комисията 
премина към отваряне на ценовото предложение на единствения ,частник, което е 
-  1.80 лева без ДДС, съответно 2.16 лв. с ДДС.

Във връзка с горното комисията

РЕШИ:

Определя за спечелил обществената поръчка ЕТ „ЕМА -  Емилия Лазарова“, 
гр. Монтана и предлага на директора на VI СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана да 
сключи договор със същия.

По втората обособена позиция - „Приготвяне и доставка на индивидуално 
опакована храна -  „закуска и плод“ по предварителна заявка за учениците от 1-ви



до IV-ти клас комисията установи, че са подадени 2 (две) оферти -  от „Валка“ 
ЕООД, гр. Монтана и ЕТ „ЕМА -  Емилия Лазарова“, гр. Монтана.

Комисията пристъпи към разглеждане на документацията на участниците и 
установи, че са налице всички изискуеми документи и се премина към отваряне 
на ценовите предложения, които са, както следва:

Поради абсолютно равни ценови оферти, комисията премина към оценяване по 
критериите, подробно описани в указанията за обществената поръчка, като 
установи, че участникът ЕТ „ЕМА -  Емилия Лазарова“ няма изпълнени договори 
с подобен предмет в последните 3 години, за разлика от „Валка“ ЕООД, които 
имат изпълнени поне три подобни договора.

Във връзка с горното, комисията

Обявява за спечелил обществената поръчка по обособена позиция 2 „Валка“ 
ЕООД и препоръчва на директора на VI СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана да 
сключи договор със същия.

„Валка“ ЕООД - 0.50 лева с ДДС;
ЕТ „ЕМА -  Емилия Лазарова“ -  0.50 лева с ДДС.

РЕШИ:

КОМИСИЯ:
1

Мариана Пенкова

Екатерина Лъчезарова



VI СУ „ОТЕЦ ПАИСИИ” МОНТАНА

З А П О В Е Д

1. На основание чл. 104 от ЗОП приемам протокола -  доклад на 
комисия, назначена с моя Заповед № РД 17-31/26.09.2017 год., за 
разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет 
„Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка за 
учениците от VI СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана, по обособени позиции, 
както следва: Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на готови 
ястия -  кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците 
от Еви до VIII-ми клас; Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка 
на индивидуално опакована храна -  „закуска и плод“ по предварителна 
заявка за учениците от I-ви до IV-ти клас от 26.09.2017 год. Одобрявам 
работата на комисията и приемам предложените решения.

2. На основание чл. 108 от ЗОП определям за изпълнители на 
обществената поръчка, съответно -  за обособеноа позиция № 1 - ЕТ „ЕМА 
-  Емилия Лазарова“, гр. Монтана с цена от 2.16 лева с ДДС за храноден и 
ги поканвам в 10-дневен срок за сключване на договор; за обособена 
позиция № 2 -„Валка“ ЕООД, гр. Монтана с единична цена за закуска от 
0.50 лева с ДДС и ги поканвам в 10-дневен срок за сключване на договор.

27.09.2017 год. 

Монтана


