
ПРОТОКОЛ № 1 

Днес на дата 18.01.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 302, Комисията по чл. 103. ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена 
със Заповед № РД 22-130/18.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти и 
напитки за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. Патриарх Евтимий", гр. 
Велико Търново, с уникален номер на процедурата за възлагане на обществена 
поръчка 00073-2017-0060 в регистъра на АОП и публикувана на профила на купувача 
на Община Велико Търново ttps://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/547. 
Обща прогнозна стойност на обществената поръчка - 474 404 лева без ДДС. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Игнатова - Директор на Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт" в Община Велико Търново: 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Иваничка Петкова - Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий" гр. Велико Търново; 
2. Надя Петрова — Директор на Дирекция ..Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 
3. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки"; 
4. Наталия Калайджиева - счетоводител в ОУ ..Св. Патриарх Евтимий" гр. Велико 
Търново. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

На заседанието на комисията присъстват: 

Пенка Христова, упълномощен представител на ,.Орел - Христо Иванов Денев" 
ЕООД, с ЕИК: 200772107 с представено заверено копие на пълномощно. 

Присъстващият представител на ..Орел - Христо Иванов Денев"' ЕООД, 
удостовери присъствието си на заседанието с подписване в протокол за присъствие, 
неразделна част от настоящия протокол на комисията. 

Г-жа Пенка Игнатова - Директор на Дирекция ..Образование, младежки 
дейности и спорт" в Община Велико Търново, изчете Заповед № РД 22-130/18.01.2018 
г. на Кмета на Община Велико Търново, представи комисията и оповести нейните 
задачи: 

Със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа 
и провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. 
Комисията да класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 
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Комисията да проведе заседание на дата 18.01.2018 г. от 10:00 часа в 
заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. 

Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от 
работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да 
бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени 
протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа 
на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Доставка на 
хранителни продукти и напитки за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий", гр. Велико Търново, публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/547, c 
уникален номер на процедурата 00073-2017-0060 в регистъра на АОП 

Срокът за работа на Комисията е до дата 29.06.2018 г " 

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване в 
присъствието на представителя на ..Орел - Христо Иванов Денев" ЕООД. При 
отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54. ал.З, ал.4, ал.5 от ППЗОП. 

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите - запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на 
отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри" във всяка оферта. Трима от 
членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
..Предлагани ценови параметри" на всяка от постъпилите оферти. Техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" от оферта на 
„СТЕЛИТ Г* ЕООД. с ЕИК: 107544354 се подписаха и от представител на участника 
„Орел - Христо Иванов Денев" ЕООД. 

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на 
офертите, както следва: 

I. Оферта с вх. № 5300-14773-2/16.01.2018 г. от 13:37 часа на „Орел - Христо 
Иванов Денев" ЕООД с ЕИК: 200772107; адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново, ул. „Камен Зидаров" №5, п. код: 5000, тел.: 0878 608528; факс: 
062/601929; Лице за контакти: Христо Денев: 

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри", запечатан и непрозрачен. 

- Заявление за участие - опис на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата, подписан и подпечатан от Христо Денев, в качеството му на Управител; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП/, подпечатан и подписан от Христо Денев, в качеството му на Управител; 
- Техническо предложение с предложение за изпълнение на поръчката, подписано и 
подпечатано от Христо Денев; 
- Декларация за конфиденциалност, подписана и подпечатана от Христо Денев. в 
качеството му на Управител. 
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II. Оферта с вх. № 5300-1443-1/16.01.2018 г. от 14:26 часа на „СТЕЛИТ 1" ЕООД, 
с ЕИК: 107544354; адрес за кореспонденция: град Севлиево; ПК: 5400; ул. „Стойчо 
Часовникаров", № 1; телефон: 0675/32024; факс: 0675/34275. Лице за контакти: 
Боряна Сиракова: 

Опаковката съдържа плик ..Предлагани ценови параметри", запечатан и непрозрачен. 

- Електронен носител; 
- Заявление за участие - опис на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата, подписан и подпечатан от Цветан Макавеев, в качеството му на Управител: 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП/, подпечатан и подписан от Цветан Макавеев, в качеството му на Управител; 
- Договор за обществена поръчка № 2/13.01.2017 г. с Община Летница, заедно с 
Приложение № 3-1 и 3-2, заверени копия; 
- Договор за доставка на хранителни продукти от дата 06.01.2017 г. с МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова"АД., заедно с Ценово предложение за обособена позиция № 2 и № 7, заверени 
копия; 
- Договор № 20-166 от дата 20.11.2015 г. с Община Бяла с приложение-списък на 
хранителни продукти, заверено копие; 
- Договор № 20-169 от дата 20.11.2015 г. с Община Бяла с приложение-списък на 
хранителни продукти, заверено копие; 
- Договор № 20-167 от дата 20.11.2015 г. с Община Бяла с приложение-списък на 
хранителни продукти, заверено копие; 
- Договор № 20-165 от дата 20.11.2015 г. с Община Бяла с приложение-списък на 
хранителни продукти, заверено копие; 
- Договор № 20-164 от дата 20.11.2015 г. с Община Бяла с приложение-списък на 
хранителни продукти, заверено копие; 
- Договор с Академия на МВР от дата 28.07.2015 г., заедно с ценова оферта за 
обособена позиция № 5, заверени копия; 
- Договор № 11/28.12.2016 г. с Детска градина „Мечо Пух" с. Петко Славейков със 
списък на видове хранителни продукти, заверени копия; 
- Договор с Академия на МВР от дата 28.07.2015 г., заедно с ценова оферта за 
обособена позиция № 3, заверени копия: 
- Договор № 0276 от дата 28.11.2016 г. с Община Раднево, заедно с техническа 
спецификация, заверени копия: 
- Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни № 181/03.06.2013 
г., заедно със списък на групите храни, заверени копия; 
- Договор за наем от дата 23.04.2012 г., заверено копие; 
- Анекс към договор за наем на недвижим имот от дата 01.01.2015 г., заверено копие; 
- Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 654/06.10.2016 г., заверено 
копие; 
- Становище към заявление с вх. № 2124 КХ/27.09.2016 г., заверено копие: 
- Свидетелство за регистрация на товарен автомобил, заверено копие; 
- Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 526/24.11.2014 г., заверено 
копие; 
- Свидетелство за регистрация на товарен автомобил, заверено копие; 
- Удостоверение да регистрация на транспортно средство № 503/23.06.2014 г.; 
- Становище към заявление с вх. № 1049-КХ/20.06.2014 г., заверено копие: 
- Свидетелство за регистрация на товарен автомобил, заверено копие; 
- Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 642/10.08.2016 г„ заверено 
копие; 
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- Становище към заявление вх. № 1826 КХ/08.08.2016 г., заверено копие; 
- Свидетелство за регистрация на специален автомобил; 
- Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 680/06.03.2017 г., заверено 
копие; 
- Свидетелство за регистрация на товарен автомобил, заверено копие; 
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП/, подпечатан и подписан от Теодора Топалова; 

- Техническо предложение, с предложение за изпълнение на поръчката, подписано и 
подпечатано от Цветан Макавеев; 

Председателя на комисията па основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определя 
прогнозен график за работа на комисията: 
- заседание за анализ и обсъждане на представените оферти: 18.01.2018 г. в 11:00 часа; 
- отваряне на Ценовите предложения най - късно до дата 02.02.2018 г. 

Комисията приключи работа в 10:45 часа 

Настоящият ггротокол се състави в един екземпляр. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Пенка Игнатова - Директор на Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕЙОВЕ: 

1 Мъашяш Петкова - Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий" гр. Велико Търново; 

2. Надя/Г^етрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки" в Община В. 

3. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки"; 
-j 

4. Наталия Калайджиева - счетоводител в ОУ „Св, Патриарх Евтимий" гр. Велико 
Търново 
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Text Box

„Заличена информация на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.”






