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„Подобряване на качеството на образованието в 

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси ”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите за възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана с предмет:

у,Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ „Хаджи 
Димитър ”  с. Гранитово за учебната 2014/2015г. по две обособени позиции:Позиция №  
1: Доставка на топъл обяд за учениците от първи до осми клас на целодневно обучение 

в ОУ „Хаджи Димитър" с. Гранитово, участници в проект BG 051Р0001 3.1.06 
у,П одобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане 
на целодневната организация на учебния процес”.Позиция №  2: Доставка на закуски за 

учениците от първи до четвърти клас в ОУ „Хаджи Д имит ър” с. Гранитово”

Комисията е назначена със заповед №40 от 13.10.2014г. на директора на ОУ „Хаджи 
Димитър” с.Гранитово за провеждане на обществена поръчка по реда и при условията на 
глава осма „а” от ЗОП с публична покана с предмет: „Доставка на готова храна по 
предварителна заявка за учениците от ОУ „Хаджи Димитър” с. Гранитово за учебната 
2014/2015г. по две обособени позиции: Позиция № 1: Доставка на топъл обяд за учениците 
от първи до осми клас на целодневно обучение в ОУ „Хаджи Димитър” с. Гранитово, 
участници в проект BG 051Р0001 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния 
процес”.Позиция № 2: Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас в ОУ 
„Хаджи Димитър” с. Гранитово”.

Протоколът е съставен в изпълнение на чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, във връзка с 
възлагане на обществената поръчка чрез публична покана, публикувана в регистъра на АОП 
с уникален код: 9034112.

Комисията е в състав:
1 .Гинка Денкова Христова- старши учител в начален етап
2. Олга Анатолевна Станчева-старши възпитател в прогимназиален етап
3. Радка Тонева Марчева- медицински фелдшер
4.Дженка Димитрова Димова-главен счетоводител
5. Даниела Любомирова Трендафилова -  адвокат

До крайния срок за подаване на оферти, 10.10.2014г., 16.00 ч., са получени 2/две/ 
оферти. Приемането на офертите е документирано във входящ регистър на получените 
оферти. Данните в Регистъра са взети от входящия дневник на ОУ “Хаджи Димитър” 
с.Гранитово за регистър на получените оферти. Всяка получена оферта е маркирана с 
пореден номер, дата и час на получаване. Регистърът е подписан от представител на 
Възложителя, който е получил офертите в училището.

Участниците, подали в срок оферти са:
1. Участник № 1- ЕТ “Имансон -Мара Делчева”, гр.Елхово, с вх.№445 от 10.10.2014 

г.,12ч. и 30 м. за двете обособени позиции;
2. Участник № 2 - “Странджата БГ” ЕООД, гр.Ямбол с вх.№446 от 10.10.2014 г.,

15ч.45 м. за двете обособени позиции.

На 13.10.2014г. в 11:00 часа, в зала «Игротека» на училището, комисията, назначена 
със заповед № 40 от 13.10.2014 г. на директора, отвори офертите съгласно разписаните 
правила в глава осма „а” от ЗОП. Отварянето на офертите се извърши при условията на
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чл.68, ал.З от ЗОП. Присъстваха представители на следните кандидати, съгласно списък на 
присъстващите:

1. Мара Йовчева Делчева-управител на ЕТ “Имансон -Мара Делчева”;
2. Емил Иванов- управител на “Странджата БГ” ЕООД.

След прочитане на списъка с кандидатите подали оферти, членовете на комисията 
попълниха декларации за липса на обстоятелства по чл.35 от ЗОП, след което се пристъпи 
към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и проверка за съответствие с 
предварително обявените с публичната покана изисквания, поставени от възложителя.

При разглеждане на офертите и извършване на административна проверка за 
тяхната пълнота и цялост, комисията констатира следното:

- В офертата на Участник № 1 -  ЕТ “Имансон - Мара Делчева”, гр. Елхово са 
представени всички изискуеми документи, офертата отговаря на минималните изисквания, 
според публичната покана и документацията. Не са констатирани нередовности и всички 
документи са надлежно представени.

-В офертата на Участник № 2 - “Странджата БГ” ЕООД, гр.Ямбол са представени 
всички изискуеми документи, офертата отговаря на минималните изисквания, според 
публичната покана и документацията. Не са констатирани нередовности и всички 
документи са надлежно представени.

С оглед на гореизложеното, комисията реши да допусне до разглеждане на 
техническите и ценовите предложения на Участник № 1 -  ЕТ “Имансон - Мара Делчева”, 
гр. Елхово и на Участник № 2 - “Странджата БГ” ЕООД, гр.Ямбол, тъй като същите са 
представили всички изискуеми документи, офертите им отговарят на минималните 
изисквания, заложении в публичната покана и документацията. Не са констатирани 
нередовности и всички документи са надлежно представени. Комисията обяви ценовите 
предложения на участниците и предложи по един представител от присъстващите 
участници да подпише техническите и ценовите предложения на другия участник.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите предложения на 
участниците, според посочения критерий „най-ниска цена”.

Предложенията на участниците в ценовите им оферти са както следва: 

За Позиция №1:
Участник № 1 -  ЕТ “Имансон - Мара Делчева”, предлага да изпълни поръчката, 

съгласно документацията за участие при следната единична цена:
Цена за Доставка на обяд за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 1,10 лева 

(един лев и десет ст.) без ДДС.
Участник № 2 -  “Странджата БГ” ЕООД предлага да изпълни поръчката, съгласно 

документацията за участие при следната единична цена:
Цена за Доставка на обяд за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 0,90 лева 

(деветдесет ст.) без ДДС.

За Позиция №2:
Участник № 1 -  ЕТ “Имансон - Мара Делчева”, предлага да изпълни поръчката, 

съгласно документацията за участие при следната единична цена:
Цена за Доставка на закуска за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 0,34 

лева (тридесет и четири ст.) без ДДС.
Участник № 2 -  “Странджата БГ” ЕООД предлага да изпълни поръчката, съгласно 

документацията за участие при следната единична цена:
Цена за Доставка на закуска за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 0,40 

лева (четиридесет ст.) без ДДС.
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Според посочения критерий „най-ниска цена”, съгласно публичната покана, 
комисията предлага на Възложителя следното класиране:

За Позиция №1:

На Първо място -  Участник № 2 - “Странджата БГ” ЕООД, с предложена цена за доставка 
на обяд за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 0,90 лева (словом деветдесет ст.) 
без ДДС.
На Второ място -  Участник № 1 -  ЕТ “Имансон - Мара Делчева”, с предложена цена за 
доставка на обяд за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 1,10 лева 
(един лев и десет ст.) без ДДС.

За Позиция №2:

На Първо място -  Участник № 1 -  ЕТ “Имансон - Мара Делчева”, с предложена цена за 
доставка на закуска за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 0,34 лева (тридесет и 
четири ст.) без ДДС.
Второ място -  Участник № 2 - “Странджата БГ” ЕООД, с предложена цена за доставка на 
закуска за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 0,40 лева (четиридесет ст.) без

Съгласно посоченото класиране, комисията предлага на възложителя да сключи 
договори със следните участници, които следва да бъдат определени за изпълнители, както 
следва: мм А r i

За Позиция №1: Участник № 2  - “Странджата БГ” ЕООД, гр.Ямбол, с предложена 
цена за доставка на обяд за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 0,90 лева 
(деветдесет ст.) без ДДС.

За Позиция №2: Участник № 1- ЕТ “Имансон - Мара Делчева”, гр.Елхово, с 
предложена цена за доставка на закуска за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 
0,34 лева (тридесет и четири ст.) без ДДС.

г ш в  *Комисията приключи работа и изготви настоящия протокол на дата 20.10.2014г.

Членов |

})иловаI

Настоящият протокол е представен за утвърждаване на Възложителя на 20.10.2014г. 
На основание чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП -  утвърждавам протокол от 20.10.2014г. от 

работата на комисията за оценка на офертите, получени чрез публична покана за възлагане

ДДС.

2 ,

5
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на обществена поръчка с предмет доставка на храна и определени с моя заповед № 
40/13.10.2014г.

На основание на посочения протокол, определям:
1. Класирани участници:

За Позиция №1:
Първо място -  Участник № 2 - “Странджата БГ” ЕООД, с предложена цена за 

доставка на обяд за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 0,90 лева (деветдесет ст.) 
без ДДС.

Второ място -  Участник № 1 - ЕТ “Имансон - Мара Делчева”, с предложена цена за 
доставка на обяд за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 1,10 лева (един лев и 
десет ст.) без ДДС.

За Позиция №2:
Първо място -  Участник № 1 - ЕТ “Имансон - Мара Делчева”, с предложена цена за 

доставка на закуска за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 0,34 лева (тридесет и 
четири ст.) без ДДС.

Второ място -  Участник № 2 - “Странджата БГ” ЕООД, с предложена цена за 
доставка на закуска за един ученик, за един учебен ден, в размер на: 0,40 лева (четиридесет 
ст.) без ДДС.

3. С участниците, класирани на първо място и определени за изпълнители за 
съответната обособена позиция, да бъде сключен писмен договор по реда и при 
условията на чл. 101 е от ЗОП.

2. Отстранени участници:НЯМА

ВШт,

Дата:

Подпис и печат на възложителя:
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