
ПРОТОКОЛ № 1 
На основание чл.181, ал. 4 от ЗОП

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

На 12.03.2019 г. от 10,00 часа в ДПБ -  Церова кория, комисията, назначена със 
Заповед № 21/12.03.2019 г. на Директор на ДПБ -  Церова кория, се събра в пълен 
състав:

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

със задача да извърши 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".

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите 
със състава и правилата за работа на комисията.

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на 
председателя на комисията, за което бе съсавен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП, който бе подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Председателят н5 комисията обяви регистъра на постъпилите до 15.00 часа 
на 11.13.2019г. оферти, а именно:

1. Оферта с вх. № 456/11.03.2019 г., постъпила в 10.55 часа и подадена от ЕТ 
„Ник 96 -  Николай Робов", с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. 
Мир №13, тел. 08867398563.

2. Оферта с вх. № 457/11.03.2019г., постъпила в 11,21 часа и подадена от 
„Братя Великови" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Търговище, кв. Запад, 
бл.54, ап.16, ет.З, тел. 060163888.

3. Оферта с вх. № 458/11.03.2019г., постъпила в 12,55 часа и подадена от ЕТ 
„Амиго -  Велко Вълчев", с адрес за кореспоненция: гр. Лясковец, ул. Иван 
Камбуров № 1, тел. 0878138240.

4. Оферта с вх. № 460/11.03.2019г., постъпила в 14,30 часа и подадена от 
„Стели 777" ЕООД, с адрес за кореспоненция: гр. Горна Оряховица, ул. Марица 
№ 3, ет.4, ап.20, тел.0885 367 307.

5. Оферта с вх. № 461/11.03.2019г., постъпила в 14,35 часа и подадена от „База 
Север - 2012" ЕООД, с адрес за кореспоненция: гр. Горна Оряховица, ул. Иван 
Момчилов № 5, тел.0889700007.

Комисията констатира, че приетите оферти бяха в запечатаните 
непрозрачни опаковки с видимо ненарушена цялост, с входящ номер, дата и час 
на подаване, както е че няма предложения постъпили след крайния срок.

Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята работа 
подписа декларация по реда на чл. 103, ал.2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 51, 
ал.9 и ал.13 и чл.52 от ППЗОП.



При отваряне на офертите присъства Светослав Ненов Робов -  пълномощник 
на представляващия участника ЕТ „Ник 96 -  Николай Робов". Не присъстваха 
представители на другите участници. Не присъстваха представители на 
средствата за масово осведомяване.

I. Преди отваряне на офертите комисията се запозна обстойно с утвърдената 
от възложителя документация за участие в откритата процедура, като пристъпи 
към отварянето им по реда на тяхното постъпване:

1. Първа бе отворена офертата на участника ЕТ „Ник 96 -  Николай Робов", 
постъпила с вх. № 456/11.03.2019г., в 10,55 часа. Офертата е представена в запечата 
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и 
оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на 
комисията подписваха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани 
ценови параметри".

2. Втора бе отворена офертата на участника „Братя Великови" ООД, 
постъпила с вх. № 457/11.03.2019г. в 11,21 часа. Офертата е представена в запечата 
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и 
оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на 
комисията подписваха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани 
ценови параметри". Представителят на участника ЕТ „Ник 96 -  Николай Робов" 
също подписа техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри".

3. Трета по ред бе отворена офертата на участника ЕТ „Амиго -  Велко 
Вълчев", постъпила с вх. № 458/11.03.2019г. в 12,55 часа. Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори 
офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя 
съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Тримата члена на комисията подписваха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Представителят на участника ЕТ „Ник 
96 -  Николай Робов" също подписа техническото предложение и плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри".

4. Четвърта по ред бе отворена офертата на участника „Стели 777" ЕООД, 
постъпила с вх. № 460/11.03.2019г. в 14,30 часа. Офертата е представена в запечата 
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и 
оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на 
комисията подписваха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани 
ценови параметри". Представителят на участника ЕТ „Ник 96 -  Николай Робов" 
също подписа техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри".

5. Пета и последна по ред бе отворена офертата на участника „База Север - 
2012" ЕООД, постъпила с вх. № 461/11.03.2019г. в 14,35 часа. Офертата е 
представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията 
отвори офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя 
съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Тримата члена на комисията подписваха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Представителят на участника ЕТ „Ник
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96 -  Николай Робов" също подписа техническото предложение и плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри".

II. На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, след отваряне на офертите и 
оповестянане на тяхното съдържание, полагане на подписи върху Техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", приключи 
публичната част от заседанието на комисията.

III. В закрито заседание, комисията продължи своята работа, като обстойно 
разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

В настоящият протокол са отразени единствено констатираните липси на 
документи и / или несъответствия с личното състояние и критериите за подбор 
или с други изисквания на възложителя.

При разглеждане на представените оферти, комисията констатира следното:
1. Оферта Ne 1 на участника „Ник 96 -  Николай Робов":
- Участникът е представил оферта за обособена позиция N° 2 Хляб и хлебни 

изделия.
- Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързъни с личното 

състояние и критериите за подбор да представени от участника и напълно 
съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

- По отношение на минимални изисквания за годност и технически 
възможности и квалификация на участниците - представени са всички документи 
и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя.

2. Оферта № 2 на участника „Братя Великови" ООД:
- Участникът е представил оферта обособена подзиция N° 1 Пакетирани 

стоки, Обособена позиция N° 2. Хляб и хлебни изделия, Обособена позиция N° 3. 
Консерви, Обособена позиция N° 4. Месо и месни изделия, Обособена позиция N° 
5. Мляко и млечни изделия и Обособена позиция N° 6. Плодове и зеленчуци.

- Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързъни с личното 
състояние и критериите за подбор да представени от участника и напълно 
съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

- По отношение на минимални изисквания за годност и технически 
възможности и квалификация на участниците - представени са всички документи 
и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя.

3. Оферта № 3 на участника ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев":
- Участникът е представил оферта за обособена подзиция N° 1 Пакетирани 

стоки, Обособена позиция N° 3. Консерви, Обособена позиция N° 4. Месо и месни 
изделия и Обособена позиция N° 5. Мляко и млечни изделия.

- Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързъни с личното 
състояние и критериите за подбор да представени от участника и напълно 
съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

- По отношение на минимални изисквания за годност и технически 
възможности и квалификация на участниците - представени са всички документи 
и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя.

4. Оферта № 4 на участника „Стели 777" ЕООД:
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- Участникът е представил оферта за обособена подзиция № 1 Пакетирани 
стоки, Обособена позиция № 3. Консерви и Обособена позиция № 6. Плодове и 
зеленчуци.

- Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързъни с личното 
състояние и критериите за подбор да представени от участника и напълно 
съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

- По отношение на минимални изисквания за годност и технически 
възможности и квалификация на участниците - представени са всички документи 
и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя.

5. Оферта № 5 на участника „База Север - 2012" ЕООД:
- Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 4. Месо и месни 

изделия и Обособена позиция № 5. Мляко и млечни изделия.
- Комисията установи липса на информация по чл.54, ал.8 от ППЗОП в 

ЕЕДОП на „База Север - 2012" ЕООД, а именно: В част IV, раздел В -  Технически и 
професионални способности, б. 16 -  не са посочени суми, дати, получатели на 
доставките, които участнвика е изпълнил.

IV. С оглед на направените констатации по т. III от настоящия протокол, 
комисията единодушно РЕШИ: На основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП, във връзка с 
чл.104, ал.4 от ЗОП, в срок пет работни дни от датата на получаване на протокола, 
участника „База Север - 2012" ЕООД, по отношение на който е констатирано 
липса на информация по чл.54, ал.9 от ППЗОП, могат да представят нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително представената информация може да обхваща и 
факти, и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти. Документите се предоставят в запечатана непрозрачна опаковка в 
съответствие с чл.47, ал.1 и ал.2 от ППЗОП на адрес: ДПБ -  Церова кория, ул. 
Втора № 27.

V. Комисията определи дата, място и час за следващо заседание- 29.03.2019 
г.- 09:30 часа в ДПБ -  Церова кория, ул. Втора № 27.

Комисията приключи работата си на 18.03.2019.Г, в 13.30 часа и на 
основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП състави настоящия протокол.

Председател: ...
(Здравв

комиси

Членове:

1.

2.

(Светлана Попова) 

(Силвия Дечева)
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