
П Р О Т О К О Л  № 1 
 

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № 1 от 
30.05.2019 г. на Мариана Минчева – Директор на ДГ „Яна Лъскова“ – гр. Несебър, с 
предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Яна Лъскова“ по 
обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Доставка на основни хранителни продукти; 

Обособена позиция №2: Доставка на плодове и зеленчуци“ , с констатациите 
относно липса, непълнота или несъответствие на информация, включително 
нередовност или фактическа грешка по отношение на личното състояние и критериите 
за подбор. Протоколът е съставен в изпълнение на чл.54, ал.7 от ППЗОП. 
 

На 20.06.2019г., в 12:00 часа в сградата на ДГ „Яна Лъскова“, гр. Несебър, ул. 
„Св. Св. Кирил и Методий”, комисията, назначена със Заповед № 165/20.06.2019г. на 
Възложителя, в състав:  
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сюрея Исуф – юрист 
 ЧЛЕНОВЕ: 
 1. Донка Димитрова – ЗДУД при ДГ „Яна Лъскова“;  

2. Златина Апостолова – касиер – домакин при ДГ „Яна Лъскова“  
Проведе публично заседание на основание чл. 54, ал.2 от ППЗОП за отваряне на 

получените оферти в процедурата. 
На заседанието не присъстваха представители на участниците и други лица 

извън състава на комисията. 
Председателят откри заседанието, като обяви състава на комисията, дневния ред, 

определения срок за приключване на нейната работа и протокола по чл.48, ал.6 от 
ППЗОП с постъпилите в срок  оферти:  

 
 

1. Оферта от „ЖАНЕТ” ООД, гр. Несебър с вх. 
№195/18.06.2019г./14:05ч./, с адрес за кореспонденция: гр. Несебър, 
местност „Кокалу” – подадената оферта е за обособена позиция 
№1. 

 
2. Оферта от ,,Златислава 07” ЕООД, гр. Несебър с вх. № 196 

/19.06.2019г. /11:28 ч./, с адрес за кореспонденция: гр. Несебър, ул. 
„Дюни”, №4, подадената оферта е за обособена позиция №2. 

 
След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, като 
несъответствия и основания за отвод не бяха установени. 

От данните, вписани във Входящ регистър на лицата, подали оферти за участие в 
процедура за възлагане на обществената поръчка се установи, че регистрираните 
участници са подали оферти в предварително обявения от възложителя срок, а именно 
до 17:00 часа на 19.06.2019г. Подадените оферти са представени в запечатани, 
непрозрачни и в ненарушена цялост опаковки. 

В съответствие с нормата на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори 
опаковките, оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделени 
запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. 



Не бяха констатирани несъответствия. 
По реда на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП,  трима от членовете на комисията подписаха 

техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" на 
участниците в процедурата.  

След извършване на всички действия, съобразно законовите изисквания, 
приключи публичната част на заседанието. 

На 24.06.2019 г. в 12:00 часа, комисията се събра отново в пълен състав и 
продължи работата си, като разгледа представените документи по чл.39, ал. 2 от 
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя и констатира следното:  
 

 
 Участник „ЖАНЕТ” ООД 

 
При разглеждане на представените документи в офертата, комисията установи, 

че са представени всички необходими документи, съгласно чл.39, ал. 2 от ППЗОП, като 
констатира следните непълноти и несъответствия в представената информация: 
1. Участникът не е представил еЕЕДОП  в електронен вид. 

Участник   ,,Златислава 07” ЕООД, гр. Несебър 
При разглеждане на представените документи в офертата, комисията установи, 

че са представени всички необходими документи, съгласно чл.39, ал. 2 от ППЗОП и 
участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 
Въз основа на гореизложеното, Комисията констатира, че участникът отговаря на 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя и реши участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническото 
предложение. 

 
Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Документите могат да се представят всеки работен ден от 
8:30 до 16:30 часа в сградата на ДГ „Яна Лъскова“, гр. Несебър, ул. „Св. Св. Кирил 
и Методий”.  

 
 
Комисията състави  и подписа протокола  на 03.07.2019 г. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ________п__________           ЧЛЕНОВЕ:         1. ______п___________
                 /С.Исуф/                                               /Д. Димитрова/
     
   
                                                                                                                  2. _______п__________ 
                                                                                                                         /З. Апостолова/ 

 
 
 

 


