
П Р О Т О К О Л

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-15-431/18.06.2020 г.г. 
на директора на 6-то СУ „Отец Паисий“ и по реда на Закон за обществените 

поръчки (ЗОП) с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна по 
предварителна заявка за учениците от VI СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана за 

учебната 2020/2021 год., 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 VII-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, 18.06.2020 год., от 13:00 часа, на открито заседание се събра комисия 
в състав:

Председател: Мариана Пенкова
Членове:

Катюша Митова;
Екатерина Лъчезарова
Радостина Чернева- юрист;
Вася Симеонова.

Председателят на комисията откри заседанието и обяви състава и 
правилата за работа на комисията.

Комисията констатира, че за Обособена позиция № 1: „Приготвяне и 
доставка на готови ястия -  кетъринг по предварителна заявка за обедно 
хранене за учениците от I-ви до VII-ми клас -  ЕТ „Ема -  Емилия Лазарова“, 
гр. Монтана и «МАСТЪР - ПИК» ЕАД, гр. София. Комисията премина към 
отваряне на пликовете, съдържащи офертите.

Комисията констатира, че предложените оферти съдържат всички 
изискуеми документи.

Пристъпи се към отваряне на ценовите предложения, които бяха както 
следва:

ЕТ „Ема -  Емилия Лазарова“, гр. Монтана - 1.94 лева биз ДДС
«МАСТЪР - ПИК» ЕАД, гр. София -  1.95 лева без ДДС
Комисията обявява за победител по Обособена позиция № 1: -  ЕТ „Ема -  

Емилия Лазарова“, гр. Монтана с единична цена 1.94 лева без ДДС.
По обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на индивидуално 

опакована храна — „закуска и плод“ по предварителна заявка за учениците от 1-ви



до IV-ти клас. -  е получена само една оферта от „Вайка“ ЕООД, гр. Монтана с 
единична цена 0.517 лв. без ДДС.Поради липса на други оферти, комисията приема 
офертата, въпреки надвишаване на определения лимит.

Комисията обявява за победител по Обособена позиция № 2:- “Валка“ 
ЕООД, гр. Монтана с единична цена 0.517 лева без ДДС.

Предлага на директора на 6-то СУ „Отец Паисий“ да сключи договори със 
спечелиллите участвици.

КОМИСИЯ:
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1. Мариана Пенкова


