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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 

ПРОТОКОЛ 

 
за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти по реда на чл. 186 и сл. от 

ЗОП 

 

Протокол от 08.02.2017 г. – изготвен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, от 

работата на комисия, назначена със заповед № 23/08.02.2017 г. за разглеждане и оценка на 

оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 

нуждите на ДГ „Евлампия Векилова”, общинско звено „Домашен социален 

патронаж” И „ТОПЪЛ ОБЯД”-  Договор  №BG05FMOP001-3.002-0178-С01 по 

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в  България, по обособени 

позиции“, въз основа на публикувана обява по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП. 

Комисия за оценка в състав: 

1. Николай Дойчев Карагьозов – Секретар на община Копривщица; 

2. Василка Иванова Стефлекова - Йовкова – Директор дирекция „ФСД“ при община 

Копривщица; 

3. Теодора Симеонова Главчева – мл. експерт „Евроинтеграция“ при община 

Копривщица; 

4. Виолета Дончева Крадлекова – Ръководител ОЗ „ДСП“ при община Копривщица; 

5. Пенка Манолова Иванова – Директор ДГ „Евлампия Векилова“, гр. Копривщица, 

 

се събра на 08.02.2017 г. в 11:00 ч. със задача да отвори и разгледа постъпилите 

оферти.  

Член на комисията получи от служител „АО“ при община Копривщица срещу подпис 

списък на участниците, подали оферти в обществената поръчка: 

1. „МИО“ ООД  - вх. № 212/31.01.2017г. Участникът е подал  оферта за Обособена 

позиция №1; 
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2. „Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД – вх. № 257/06.02.2017г. Участникът е 

подал  оферта за Обособена позиция №2; 
3. „Тони 1911“ ЕООД – вх. №264/06.02.2017г. Участникът е подал  оферта за 

Обособена позиция №1; 
4. ЕТ „Георги Михов-64“ – вх. № 283/07.02.2017г. Участникът е подал  оферта за 

Обособена позиция №2. 
 

На публичното заседание присъства представител на участник „Метро Кеш Енд Кери 

България“ ЕООД, отразено в присъствен списък от проведеното заседание.  

Членовете на комисията се запознаха с постъпилите оферти и подписаха декларации 

по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

Комисията установи, че всички постъпили офертите са подадени в запечатани 

непрозрачни опаковки в съответствие с изискванията на Възложителя.  

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите 

предложения на участниците: 

Участник: „МИО“ ООД -   Участникът е подал  оферта за Обособена позиция №1 

– липсва ценово предложение по образец №13; 

Участник: „Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД - Участникът е подал  оферта 

за Обособена позиция №2 – 60 145.39 лв. без ДДС; 

Участник: „Тони 1911“ ЕООД - Участникът е подал  оферта за Обособена позиция 

№1 – 5 068.00 лв. без ДДС; 

Участник: ЕТ „Георги Михов-64“ - Участникът е подал  оферта за Обособена 

позиция №2 – 63 088.03 лв. без ДДС. 

С това публичното заседание на комисията приключи. 

Комисията продължи своята работа по проверка съдържанието на офертите 

съгласно изискванията на Възложителя, оценяване и класиране на допуснатите 

участници. 

I. Комисията провери съдържанието на офертите и установи следното: 

I.1. Участник „МИО“ ООД 
 

Участникът не е представил в офертата си изискани от Възложителя документи, 

съгласно документацията за участие към обявата за събиране на оферти за възлагане на 

обществена поръчка.  
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Предвид направените констатации, комисията не допуска участника до 

оценка. 

 I.2. Участник „Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД, е представил следните 

документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника- 

образец №1;  

2. Представяне на участника - образец №2; 

3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 

и 7 от ЗОП) - образец № 3 – 2 бр. от двамата представляващи;   

4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 

от ЗОП) - образец № 4 - 2 бр. от двамата представляващи;   

5. 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№ 5 - 2 бр. от 

двамата представляващи; 

6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, за подизпълнители - образец № 6;  

7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - образец №8; 

8. Декларация за срока на валидност на офертата- образец №9; 

9. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета  на 

обществената поръчката, изпълнени за последните три години - образец №10, придружен 

с три броя Удостоверения за добро изпълнение;  

10. Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за 

изпълнение на поръчката - образец №11, с приложени към него 2 бр. Удостоверения за 

регистрация на транспортно средство, съгласно чл. 12 от Закона за храните, Договор за 

наем и Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни; 

11. Техническо предложение - образец №12; 

12. Ценово предложение - образец №13 

 

Участникът е представил в офертата си всички изискани от Възложителя 

документи, като от съдържанието им е видно, че същият отговаря на изискванията 

за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради 

което комисията допуска участника до оценка. 
 

I.3. Участник „Тони 1911“ ЕООД, е представил следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника- 

образец №1;  

2. Представяне на участника - образец №2 ,  придружен от Удостоверение от 

Агенция по вписванията; 

3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 

и 7 от ЗОП) - образец № 3;   

4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 

от ЗОП) - образец № 4;   
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5. 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 № 5; 

6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, за подизпълнители - образец № 6;  

7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - образец №8; 

8. Декларация за срока на валидност на офертата- образец №9; 

9. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета  на 

обществената поръчката, изпълнени за последните три години - образец №10, придружен 

с един брой Удостоверение за добро изпълнение и един договор;  

10. Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за 

изпълнение на поръчката - образец №11, с приложени към него Удостоверение за 

регистрация на транспортно средство, съгласно чл. 12 от Закона за храните, Свидетелство 

за регистрация, Договор за наем на транспортно средство и  Удостоверение за регистрация 

на обект за търговия с храни; 

11. Техническо предложение - образец №12; 

12. Ценово предложение - образец №13 

 

Участникът е представил в офертата си всички изискани от Възложителя 

документи, като от съдържанието им е видно, че същият отговаря на изискванията 

за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради 

което комисията допуска участника до оценка. 
 

 I.4. Участник ЕТ „Георги Михов-64“, е представил следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника- 

образец №1;  

2. Представяне на участника - образец №2 ,  придружен от Удостоверение от 

Агенция по вписванията; 

3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 

и 7 от ЗОП) - образец № 3;   

4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 

от ЗОП) - образец № 4;   

5. 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 № 5; 

6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, за подизпълнители - образец № 6;  

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец № 7; 

8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - образец №8; 

9. Декларация за срока на валидност на офертата- образец №9; 

10. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета  на 

обществената поръчката, изпълнени за последните три години - образец №10, придружен 

с един брой Удостоверение за добро изпълнение и един договор;  

11. Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за 

изпълнение на поръчката - образец №11, с приложени към него 2 бр. Удостоверения за 

регистрация на транспортно средство, съгласно чл. 12 от Закона за храните, 2бр. 
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Свидетелства за регистрация, и  2 бр. Удостоверение за регистрация на обект за търговия с 

храни; 

12. Техническо предложение - образец №12; 

13. Ценово предложение - образец №13 

 

Участникът е представил в офертата си всички изискани от Възложителя 

документи, като от съдържанието им е видно, че същият отговаря на изискванията 

за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради 

което комисията допуска участника до оценка. 

 

II. Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите участници по 

обявения от Възложителя критерий „Най- ниска цена“. 

Оценяването се извърши на база предложена обща стойност за изпълнение на 

поръчката, в резултат на което се предлага следното класиране: 
 

I. За обособена позиция 1 „Доставка на хляб и хлебни изделия“  

 

На първо място класира „ТОНИ - 1911“ ЕООД, с предложена цена 5 068.00 

лв. без ДДС или 6 081.60 лв. с ДДС. 

 

II. За обособена позиция 2 „Доставка на месо, месни продукти и риба; 

мляко и млечни продукти; плодове, зеленчуци и консерви; други 

хранителни продукти“ 

 

На първо място класира „МЕТРО КЕШ АНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с 

предложена цена 60 145.39 лв. без ДДС или 72 174.46 лв. с ДДС. 

  

 

 Въз основа на класирането, комисията предлага на Кмета на Община Копривщица, 

да сключи договори за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на ДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен 

социален патронаж” и „ТОПЪЛ ОБЯД”-  Договор  №BG05FMOP001-3.002-0178-С01 по 

оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, по обособени позиции“, 

както следва: 

 

1.  За обособена позиция 1 „ Доставка на хляб и хлебни изделия“, с класирания на 

първо място „ТОНИ - 1911“ ЕООД; 

 

2. За обособена позиция 2 Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и 

млечни продукти; плодове, зеленчуци и консерви; други хранителни продукти., с 

класирания на първо място „МЕТРО КЕШ АНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

 

Комисията приключи своята работа на 08.02.2017 г. в 16:30 ч. 
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Протоколът беше изготвен и подписан от членовете на комисията: 

 

Николай Дойчев Карагьозов - ..../П/ 08.02.2017г...................(име, подпис и дата); 

Василка Иванова Стефлекова - Йовкова - ......./П/ 08.02.2017г......(име, подпис и дата); 

Теодора Симеонова Главчева - ........../П/ 08.02.2017г.....(име, подпис и дата); 

Виолета Дончева Крадлекова - ......../П/08.02.2017г................(име, подпис и дата); 

Пенка Манолова Иванова - ........../П/ 08.02.2017г....................(име, подпис и дата). 

 

Протоколът се представя за утвърждаване на Възложителя на 09.02.2017 г. 

 

 

 

Утвърден от: /П/ 

инж. Тони Георгиев Малинов 

За Кмет на община Копривщица 
/определен със Заповед РД№19/03.02.2017г./ 

 

на 10.02.2017 г. 
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