
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР.ПАВЕЛ БАНЯ

рад Павел баня п.к.6155 Директор тел./факс 22-06 Пом.директор тел. 22-05
Ул."Христо Ботев” № 13_________________Канцелария тел. 20-95 e-mail : soupb@abv.bq

За дейността на комисията назначена със Заповед № 36/25.09.2017г. на Директора на 
СУ”Христо Ботев” град Павел баня за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в 
процедура по реда на чл.187 от ЗОП - „Събиране на оферти с обява е предмет : „ 

Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ”Христо Ботев” град Павел баня-Обособена 
позиция № 1 Доставка на закуски на учениците от 1-4 клас за учебната 2017/2018 г.
Обособена позиция №2:Предоставяне на топъл обяд/ястия. хляб, пресни зеленчуци, плодове и 
други храни/ на ученици от полуинтернатни групи на целодневно обучение за учебната 
2017/2018 г.

Дата на провеждане на заседанието : 25.09.2017г.
Час на провеждане на заседанието 13:30 часа
Състав на комисията назначена със Заповед № 36/25.09.2017г. на Директора на СУ”Христо 
Ботев” град Павел баня:
Председател :

Ирина Иванова Боева - зам.директор по учебната дейност;
Членове :

1. Мариела Димитрова Ройлева -  главен счетоводител;
2. Милка Дечкова Митева -  домакин;
3. Галя Петкова Диманова -  мед.сестра;
4. Марията Милева Скринска -  ст.учител в начален етап.

Резервни членове :
1. Галина Николова Атанасова -  касиер счетоводител;
2. Ана Костадинова Станчева - ст.учител в начален етап.

Комисията прие регистъра на постъпилите оферти за участие в процедурата и 
констатира, че в първоначално определения от възложителя срок за получаване на оферти в 
процедурата, а именно до 17.00 часа на 15.09.2017 г. не е постъпила нито една оферта.

Предвид гореизложеното Възложителя е приложил разпоредбата на чл.188, ал.2 от ЗОП, 
като е удължил срока за представяне на оферти до 17.00 часа на 21.09.2017 г.

Към 17.00 часа на 21.09.2017 г. е постъпила една оферта, т.е. при събирането на оферти 
с обява са постъпили общо една оферта.

Съгласно чл.188, ал.З от ЗОП комисията пристъпи към разглеждане и оценка на 
получените оферти, както следва:

Участник № 1 -Фирма „ЙОГИ 5”ЕООД гр.КАЗАНЛЪК Булстат: BG123687992, с адрес за 
кореспонденция гр.Казанлък, ПК 6100 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ № 9, тел.
Сайт: http://vsichkifirmi.com/198287-firma-yogi-5-eood - представил оферта Вх.№ 26/21-09- 
2017 г. в 12:20часа.
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При отварянето на офертата не присъстваха представители на участниците.
След като се запознаха с регистъра на подадените оферти и Участниците в процедурата, 

на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП ЗОП във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП членовете на 
Комисията собственоръчно подписаха декларациите си за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 
2 от ЗОП.

Преди да пристъпи към отваряне на постъпилите оферти комисията констатира, че 
офертите на участниците отговарят на изискванията на ЗОП, т. е представени са в запечатана 
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите и извърши действията по чл.97, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на ЗОП.

След отварянето на офертата на Участник №1 комисията обяви ценовото 
предложение на Участник №1, а именно:
По Обособена позиция № 1 Доставка на закуски на учениците от 1-4 клас за учебната 2017/2018 
г. 0,55 лв. с ДДС за 1 бр. закуска
По Обособена позиция №2:Предоставяне на топъл обяд/ястия. хляб, пресни зеленчуци, плодове 
и други храни/ на ученици от полуинтернатни групи на целодневно обучение за учебната 
2017/2018 г. 2,69 лв. с ДДС за 1 бр. обяд.

След като отвори офертите и обяви ценовите предложения, направени от участниците, 
Комисията приключи публичното си заседание.

Комисията продължи работа в закрито заседание, за да разгледа документите в офертите 
на участниците и да установи дали представените документи отговарят на изискванията на 
Възложителя.

Комисията разгледа документите в офертата на Участник №1 и установи следното:
№ Документ, съгласно обявата/изискванията на Възложителя Наличие на документа
1. Списък на документите в офертата - формат на 

участ ника

не

2. Административни сведения за участника -  Образец  
№ 1

Да

3.
Предложение за изпълнение на поръчката 
П рш ож ение № 2

Да

4. Ценово предложение
По Обособена позиция №1 П рилож ение № 3.1.

Да-1бр.

5. Ценово предложение
По Обособена позиция №2 Приложение №3.1.

Да -  1 бр.

6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор П рилож ение № 4

Да

7. Д е к л а р а ц и я
за срок на валидност на офертата П рилож ение №  5

Да

8. Д е к л а р а ц и я  П рилож ение №  6 Да

9. Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата 
по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП П рилож ение №  7

Да

10. Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т.3-5 от ЗОП П рилож ение №  8

Да

11. Декларация за участието или неучастието на 
подизпълнители П рилож ение №  9

Да -  няма да използва 
подизпълнители

12. Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените 
поръчки П рилож ение № 1 1

Да



Относно изискванията на Възложителя, относно Участник №1, комисията установи:
№ Изисквания на Възложителя Отговаря на изискванията:
1. Участникът трябва да разполага минимум с 1 бр. 

обекти за производство и търгивия с храни, 
регистрирани ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ, 
съгласно чл.12 от Закона за храните във връзка с § 2 от 
ПЗР на ЗБАБХ.

Да

2. Участникът следва да има валиден Сертификат за 
разработена и внедрена НАССР система за управление 
безаопасността на храните или еквивалент, или Декларация 
подписана от участника, че внедрява такава система.

Да

След като разгледа представените от Участник №1 документи и сравни направените от 
него предложения с изискванията на възложителя към обявата, както и с критериите за подбор 
за икономическо и финансово състояние, Комисията констатира, че с представените 
документи участникът е доказал че отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата, като изготвените от него документи са съобразно приложените от Възложителя 
образци към обявата.

Предвид гореизложеното, Комисията взе следното : РЕШЕНИЕ: ДОПУСКА до оценка
офертата на Участник №2 Фирма „ЙОГИ 5”ЕООД гр.КАЗАНЛЪК Булстат: BG123687992, 
с адрес за кореспонденция гр.Казанлък, ПК 6100 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ № 9, тел. 
Сайт: http://vsichkifirmi.com/198287-firma-vogi-5-eood - представил оферта Вх.№ 26/21-09- 
2017 г. в 12:20часа.

Комисията пристъпи към класиране на офертите на двамата участници в процедурата. 

РЕШЕНИЕ:
Комисията класира на ПЪРВО МЯСТО офертата на Участник № 1 -  Фирма

„ЙОГИ 5”ЕООД гр.КАЗАНЛЪК Булстат: BG123687992, с адрес за кореспонденция
гр.Казанлък, ПК 6100 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ № 9, тел. Сайт: http://vsichkifirmi.eom/ l 98287- 
firma-yogi-5-eood - представил оферта Вх.№ 26./21-09-2017 г. в 12:20часа. 
с предложена цена
По Обособена позиция № 1 Доставка на закуски на учениците от 1-4 клас за учебната 2017/2018 
г. 0,55 лв. с ДДС за 1 бр. закуска
По Обособена позиция №2:Предоставяне на топъл обяд/ястия. хляб, пресни зеленчуци, плодове 
и други храни/ на ученици от полуинтернатни групи на целодневно обучение за учебната 
2017/2018 г. 2,69 лв. с ДДС за 1 бр. обяд.

РЕШЕНИЕ: Комисията предлага на Възложителя да утвърди протокола от работата й, 
както и да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет : Доставка на 
закуска и обяд за ученици от СУ”Христо Ботев” град Павел баня-
Обособена позиция № 1 Доставка на закуски на учениците от 1-4 клас за учебната 2017/2018 г. 
Обособена позиция №2:Предоставяне на топъл обяд/ястия. хляб, пресни зеленчуци, плодове и 
други храни/ на ученици от полуинтернатни групи на целодневно обучение за учебната 
2017/2018 г. с Участник № 1 -  Фирма „ЙОГИ 5”ЕООД гр.КАЗАНЛЪК Булстат:
BG123687992, с адрес за кореспонденция гр.Казанлък, ПК 6100 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ № 9, 
тел. Сайт: http://vsichkifirmi.com/198287-firma-yogi-5-eood - представил оферта Вх.№ .26/21- 
09-2017 г. в 12:20часа.
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Настоящият протокол се състави на 26.09.2017 год., и подписа от членовете на 
Комисията, както следва :

КОМИСИЯ:
1 .

2 .

3 .

4.

5.

Ирина Ибшювд-Боева - зам.директор по учебната дейност;

М арица гат^ова Ройлева -  главен счетоводител;

Милка Дрчкбва Митева -  домакин;

Галя ПетковйЗимайова -  мед.сестра;

Марията Мишева^
<г>

0 у— ” скан-^ст.учител в начален етап.
X  * 4

/I Б'
Утвърдил протокола 

Директор на СУ”Христо Ботев^р.П авел баня

./ ...... / Дата на утвърждаване : 26-09-2017 г.


