
 

 
П Р О Т О К О Л  № 2 

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 23.07.2019., в 12:00 часа, комисията се събра отново в пълен състав и продължи 
работата си, като  пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 
относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор. 

 
Участник „ЖАНЕТ” ООД 
При разглеждане на допълнително представените документи, Комисията направи 

следните констатации: Участникът е представил  ЕЕДОП,  в електронен вид  и е отстранил 
напълно констатирания в протокол № 1 пропуск. 

Въз основа на гореизложеното, Комисията констатира, че участникът отговаря на 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и 
реши участника да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение. 

 
         Участник ,,Златислава 07” ЕООД 

Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и реши участника да бъде 
допуснат до разглеждане на техническото предложение. 

 
Комисията продължи работата си по подробно разглеждане на техническите предложения 
на участниците, като установи следното:  
 
 
 
Техническо предложение на участник „ЖАНЕТ” ООД, гр. Несебър – за обособена 
позиция №1 
Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца от документацията 
за участие и предварително обявените условия на възложителя. Участникът е 
направил следните предложения: 

1. Срок за доставка на допълнително заявени количества в рамките на 
работния ден – 1 час; 

2. Срок за подмяна на продукти в случай на рекламация – 1 час. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 2

 
Техническо предложение на участник  ,,Златислава 07” ЕООД, гр. Несебър – за 
обособена позиция №2 
Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца от документацията 
за участие и предварително обявените условия на възложителя. Участникът е 
направил следните предложения: 
1. Срок за доставка на допълнително заявени количества в рамките на работния 
ден – 1 час; 
2. Срок за подмяна на продукти в случай на рекламация – 1 час. 
 
Оценка на участник „Жанет“ ООД по технически показатели за обособена позиция 
№1: 
П1  = (Срмин (часове) / Ср участн (часове)) х 40 = ( 1 / 1 ) х 40 = 40 точки 
П2  = (Срмин (часове) / Ср участн (часове)) х 20 = ( 1 / 1 ) х 20 = 20 точки 
П1 + П2 = 40 + 20 = 60 точки 
 
Оценка на участник   ,,Златислава 07” ЕООД, гр. Несебър гр. Несебър – за обособена 
позиция №2, гр. Несебър по технически показатели за обособена позиция №2: 
 
П1  = (Срмин (часове) / Ср участн (часове)) х 40 = ( 1 / 1 ) х 40 = 40 точки 
П2  = (Срмин (часове) / Ср участн (часове)) х 20 = ( 1 / 1 ) х 20 = 20 точки 
П1 + П2 = 40 + 20 = 60 точки 
 
 
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 57 от ППЗОП, Комисията 
единодушно 
РЕШИ: 
  Допуска до отваряне на ценовите предложения участниците в публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка, както следва:  
 
 
За Обособена позиция №1: Доставка на основни хранителни продукти: 
„ЖАНЕТ” ООД, гр. Несебър – с обща оценка по технически показатели – 60 т. 
 
 За Обособена позиция №2: Доставка на плодове и зеленчуци: 
,,Златислава 07” ЕООД, гр. Несебър – с обща оценка по технически показатели – 60 т. 
 
      
 
            Няма  недопуска  отваряне на ценовите предложения 
  Комисията състави  и подписа протокола  на 23.07.2019г.  
 
 
Заседанието на комисията за отваряне на ценовите предложения на участниците ще 
се проведе в гр. Несебър, ул. Св. Св. Кирил и Методий  сградата на ДГ Яна Лъскова 
на 26.07.2019 г. от 12:00 ч. в  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ______п____________           ЧЛЕНОВЕ:         1. ________п_________ 
                /С.Исуф/                                               /Д. Димитрова/     
   
                                                                                                                  2. ________п________ 
                                                                                                                         /З. Апостолова/ 

 
 

 


