
ПРОТОКОЛ № 2 
На основание чл.103, ал. 3 от ЗОП и чл. 56, ал.2 от ППЗОП 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 21Д2.03.2019 г. за подбор на 
участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с 
предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна 

психиатрична болница-с. Церова кория" и публикувано обявление в регистъра 
на АОП под уникален номер 01056-2019-0001 

Комисията поднови своята работа на 29.03.2019 г. от 09,30 ч. в 
административната сграда на ДПБ - Церова кория, в изпълнение на Заповед № 
21/12.03.2019 г. на Директор на ДПБ - Церова кория, в пълен състав: 

Председател: Здравка Йорданова Червенкова - Главен счетоводител 
Членове: 
I Светлана Николова Попова - Началник склад 
: Силвия Дечева Дечева - адвокат ВТАК 

I. На 19.03.2019 г. комисията (чрез своя Председател) изпрати на всички 
участници Протокол № 1 с констатациите относно наличието и редовността на 
представените документи с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор поставени от възложителя. В същия ден Протокол № 1 е публикуван в 
Профила на купувача. 

И. Комисията продължи своята работа по обществената поръчка с 
горецитирания предмет, като провери съответствието на документите на 
участниците, включително допълнително представените такива, касаещи личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията, установи следното: 
В законоустановения срок са получени допълнителни документи от участника 

„База Север - 2012" ЕООД за отстраняване на несъответствията, посочени в 
Протокол № 1 , които са входирани под вх.№ 536 /26.03.2019 г. 

Участникът е представил: 
S нов ЕЕДОП на „База Север - 2012" ЕООД, в който личното състояние и 

критериите за подбор са представени от участника и напълно съответстват на 
нормативните изисквания и изискванията на възложителя. Описани са и 
всички документи и информация, покриващи изцяло изискванията на 
възложителя по отношение на минимални изисквания за годност и 
технически възможности и квалификация на участниците. 

С оглед на гореизложеното комисията счита, че не са налице липси на 
документи и /или несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или 
с други изисквания на възложителя и РЕЩИ: Приема представените допълнително 
документи и допуска участникът „База Север - 2012" ЕООД до разглеждане на 
техническото предложение. 

II. На основание чл.56,ал.2 от ППЗОП комисията допуска до разглеждане на 
техническите предложения на всички участници участници, а именно: 

1. Оферта с вх. № 456/11.03.2019 г., постъпила в 10.55 часа и подадена от ЕТ 
„Ник 96 - Николай Робов" по обособена позиция № 2 Хляб и хлебни изделия. 

2. Оферта с вх. № 457/11.03.2019г., постъпила в 11,21 часа и подадена от „Братя 
Великови" ООД по обособена подзиция № 1 Пакетирани стоки, Обособена позиция 
№ 2. Хляб и хлебни изделия, Обособена позиция № 3. Консерви, Обособена позиция 



№ 4. Месо и месни изделия, Обособена позиция № 5. Мляко и млечни изделия и 
Обособена позиция № 6. Плодове и зеленчуци. 

3. Оферта с вх. № 458/11.03.2019г., постъпила в 12,55 часа и подадена от ЕТ 
„Амиго - Велко Вълчев" по обособена подзиция № 1 Пакетирани стоки, Обособена 
позиция № 3. Консерви, Обособена позиция № 4. Месо и месни изделия и 
Обособена позиция № 5. Мляко и млечни изделия. 

4. Оферта с вх. № 460/11.03.2019г., постъпила в 14,30 часа и подадена от „Стели 
777" ЕООД по обособена подзиция № 1 Пакетирани стоки, Обособена позиция № 3. 
Консерви и Обособена позиция № 6. Плодове и зеленчуци. 

5. Оферта с вх. № 461/11.03.2019г., постъпила в 14,35 часа и подадена от „База 
Север - 2012" ЕООД по Обособена позиция № 4. Месо и месни изделия и Обособена 
позиция № 5. Мляко и млечни изделия. 

III. На 28.03.2019г. в 10,30 часа, комисията пристъпи към разглеждане и оценка 
на техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите 
участници. 

II. След извършване на горните действия относно преценката на 
съответствието на документите, представени от участниците по отношение на 
личното състояние и критериите за подбор, комисията продължи своята работа с 
разглеждане на техническото предложение (Образец № 2), съдържащо се в офертата 
на всеки един участник. 

1. Участниникът ЕТ „Ник 96 - Николай Робов"е направили следните 
предложения за изпълнение на обществената поръчка по обособената позиция, за 
която участва: 

Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената 
обществена поръчка. 

Заявява, че: 
• При подготовката на настоящото предложение е спазил всички 

изисквания на Възложителя за нейното изготвяне. 
• Това предложение е със срок на валидност 122 (сто двадесет и два) 

календарни дни, считано от датата на отварянето му. 
• Приема доставките на хранителни стоки се извършват в работни 

дни в периода между 7:30 - 15:30 часа по дадена заявка франко 
склада на лечебното заведение, а именно: ДПБ - Церова кория, ул. 
Втора № 27. Ще извършва доставките в срок не повече от 24 часа след 
подаване на заявката от длъжностно лице от лечебното заведение. 

• Приема начин и срок за плащане - отсрочено, по банков път по 
сметка, посочена от изпълнителя, в срок до 60 дни от датата на 
издаване на фактура за извършената доставка. 

Техническо предложение е съобразено с изискванията на документацията за 
възлагане и съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация и изискванията на Възложителя; Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор и за срока на валидност на 
офертата - съгласно Образец Ne 4 и Образец Ne5; 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника ЕТ „Ник 
96 - Николай Робов" е изготвено съобразно образеца към документацията за 
участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са 
приложени изисканите документи. 
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2. Участниникът „Братя Великови" ООД е направили следните 
предложения за изпълнение на обществената поръчка по обособените позиции, за 
които участва: 

Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената 
обществена поръчка. 

Заявява, че: 
• При подготовката на настоящото предложение е спазил всички 

изисквания на Възложителя за нейното изготвяне. 
• Това предложение е със срок на валидност 120 (сто двадесет) 

календарни дни, считано от датата на отварянето му. 
• Приема доставките на хранителни стоки се извършват в работни 

дни в периода между 7:30 - 15:30 часа по дадена заявка франко 
склада на лечебното заведение, а именно: ДПБ - Церова кория, ул. 
Втора № 27. Ще извършва доставките в срок не повече от 24 часа след 
подаване на заявката от длъжностно лице от лечебното заведение. 

• Приема начин и срок за плащане - отсрочено, по банков път по 
сметка, посочена от изпълнителя, в срок до 60 дни от датата на 
издаване на фактура за извършената доставка. 

Техническо предложение по всички обособени позиции, за които участва е 
съобразено с изискванията на документацията за възлагане и съдържа предложение 
за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и 
изискванията на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор и за срока на валидност на офертата - съгласно Образец NQ 4 и 
Образец №5; 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Братя 
Великови" ООД по всички обособени позиции, за които участва е изготвено 
съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от 
управителя на дружеството и към него са приложени изисканите документи. 

3. Участниникът ЕТ „Амиго - Велко Вълчев" е направили следните 
предложения за изпълнение на обществената поръчка по обособените позиции, за 
които участва: 

Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената 
обществена поръчка. 

Заявява, че: 
• При подготовката на настоящото предложение е спазил всички 

изисквания на Възложителя за нейното изготвяне. 
• Това предложение е със срок на валидност 120 (сто двадесет) 

календарни дни, считано от датата на отварянето му. 
• Приема доставките на хранителни стоки се извършват в работни 

дни в периода между 7:30 - 15:30 часа по дадена заявка франко 
склада на лечебното заведение, а именно: ДПБ - Церова кория, ул. 
Втора № 27. Ще извършва доставките в срок не повече от 24 часа след 
подаване на заявката от длъжностно лице от лечебното заведение. 

• Приема начин и срок за плащане - отсрочено, по банков път по 
сметка, посочена от изпълнителя, в срок до 60 дни от датата на 
издаване на фактура за извършената доставка. 

Техническо предложение по всички обособени позиции, за които участва е 
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съобразено с изискванията на документацията за възлагане и съдържа предложение 
за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и 
изискванията на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор и за срока на валидност на офертата - съгласно Образец NQ 4 и 
Образец №5; 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника ЕТ 
„Амиго - Велко Вълчев" по всички обособени позиции, за които участва е 
изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, 
подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени изисканите 
документи. 

4. Участниникът „Стели 777" ЕООД е направили следните предложения 
за изпълнение на обществената поръчка по обособените позиции, за които участва: 

Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената 
обществена поръчка. 

Заявява, че: 
• При подготовката на настоящото предложение е спазил всички 

изисквания на Възложителя за нейното изготвяне. 
• Това предложение е със срок на валидност 120 (сто двадесет) 

календарни дни, считано от датата на отварянето му. 
• Приема доставките на хранителни стоки се извършват в работни 

дни в периода между 7:30 - 15:30 часа по дадена заявка франко 
склада на лечебното заведение, а именно: ДПБ - Церова кория, ул. 
Втора № 27. Ще извършва доставките в срок не повече от 24 часа след 
подаване на заявката от длъжностно лице от лечебното заведение. 

• Приема начин и срок за плащане - отсрочено, по банков път по 
сметка, посочена от изпълнителя, в срок до 60 дни от датата на 
издаване на фактура за извършената доставка. 

Техническо предложение по всички обособени позиции, за които участва е 
съобразено с изискванията на документацията за възлагане и съдържа предложение 
за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и 
изискванията на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор и за срока на валидност на офертата - съгласно Образец NQ 4 и 
Образец NE5; 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Стели 
777" ЕООД по всички обособени позиции, за които участва е изготвено съобразно 
образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя 
на дружеството и към него са приложени изисканите документи. 

5. Участниникът „База Север - 2012" ЕООД е направили следните 
предложения за изпълнение на обществената поръчка по обособените позиции, за 
които участва: 

Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената 
обществена поръчка. 

Заявява, че: 
• При подготовката на настоящото предложение е спазил всички 

изисквания на Възложителя за нейното изготвяне. 
• Това предложение е със срок на валидност 120 (сто двадесет) 

календарни дни, считано от датата на отварянето му. 
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• Приема доставките на хранителни стоки се извършват в работни 
дни в периода между 7:30 - 15:30 часа по дадена заявка франко 
склада на лечебното заведение, а именно: ДПБ - Церова кория, ул. 
Втора № 27. Ще извършва доставките в срок не повече от 24 часа след 
подаване на заявката от длъжностно лице от лечебното заведение. 

• Приема начин и срок за плащане - отсрочено, по банков път по 
сметка, посочена от изпълнителя, в срок до 60 дни от датата на 
издаване на фактура за извършената доставка. 

Техническо предложение по всички обособени позиции, за които участва е 
съобразено с изискванията на документацията за възлагане и съдържа предложение 
за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и 
изискванията на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор и за срока на валидност на офертата - съгласно Образец NQ 4 и 
Образец NQ5; 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „База 
Север - 2012" ЕООД по всички обособени позиции, за които участва е изготвено 
съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от 
управителя на дружеството и към него са приложени изисканите документи. 

III. Комисията установи, че техническите предложения на всички 
участниците отговарят на техническото задание на Възложителя. 

След извършване на действията по чл. 54, ал.9 и чл.56, ал.2 от ППЗОП, 
комисията констатира, че офертите на всички участниците отговаря на 
изискванията на възложителя, като следва да бъдат допуснат до оценяване и 
класиране. 

Въз основа на констатираното на етап разглеждане на технически 
предложения и след установяване на съответствието им с изискванията на 
възложителя, комисията реши следващото открито заседание да се състои на 
03.04.2019 г.(сряда) от 09,30 часа, когато ще бъдат отворени и оповестени ценови 
предложения на допуснатите участници. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.57, ал.З от ППЗОП, комисията обяви чрез 
съобщение в профила на копувача, че отварянето на ценовите предложения ще се 
проведе на 03.04.2019 г. от 09,30 часа в ДПБ - Церова кория. Съобщението за 
оповестяване на ценовите предложения да бъде публикувано на 29.03.2019г. в 
Профила на купувача. 

Комисията приключи работата си в настоящото заседание в 14:30 часа на 

Членс 

KOMI 

28.03.2 
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