
ПРОТОКОЛ № 2 
 

 

за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите в 
Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена 
поръчка за „ДОСТАВКА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 
"УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД”, която обществена поръчка е 
открита с Решение № 1 от 18.12.2014г., обявлението за която обществена поръчка е 
вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки 
под уникален идентификационен номер 01460-2014-0002 

 

Днес, 04.02.2015 г. в 11:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 
на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 
изпълнение на заповед № 6 от 27.01.2015 г. управителя на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО 
ХРАНЕНЕ" ЕООД се събра комисия в състав: 

 

 Председател:    Василка Мирчева-Паева – гл. счетоводител; 
 Членове:     Ема Шопова – оперативен счетоводител; 
       Мария Стратева – калкулант;  
       Методи Гатешки – финансов контрольор; 

   Виктор Монев – експерт юрист; 
     
 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 
10, изр. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 
 
 Комисията направи следните 
 
 
 

 
 
 
 



К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 
 
 
 1. След като беше установена формалната допустимост на предложенията на 
участниците и тяхното съответствие с минималните административни и технически 
изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2: „Условия за участие” от обявлението за 
обществената поръчка и т. 4 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка,  комисията пристъпи към разглеждане на 
документите в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, на допуснатите 
участници „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД и „МИНЧЕВ-64” ЕООД 
 
 1.1. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПОРЪЧКАТА”, ОТ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” 
ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 
 

� За обособена позиция № 1: 
• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно приложение № 2. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 

• Срок за разсрочено плащане на всяка изпълнена доставка: 
- 30 / словом тридесет / календарни дни, считани от датата на извършване на заявената 

доставка и след представяне на фактура, отговаряща на изискванията на Закона за 
счетоводството, придружена със складова разписка за предаването на хранителните продукти 
в съответното място за изпълнение на доставките и двустранно подписан приемно-
предавателен протокол. 
 

� За обособена позиция № 2: 
•  Техническа оферта, изготвена по образец съгласно приложение № 2. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 

• Срок за разсрочено плащане на всяка изпълнена доставка: 
- 30 / словом тридесет / календарни дни, считани от датата на извършване на заявената 

доставка и след представяне на фактура, отговаряща на изискванията на Закона за 
счетоводството, придружена със складова разписка за предаването на хранителните продукти 
в съответното място за изпълнение на доставките и двустранно подписан приемно-
предавателен протокол. 
 
 1.2. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПОРЪЧКАТА”, ОТ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „МИНЧЕВ-64” ЕООД Е, КАКТО 
СЛЕДВА: 
 

� За обособена позиция№ 1: 



• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно приложение № 2. 
 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 

• Срок за разсрочено плащане на всяка изпълнена доставка: 
- 30 / словом тридесет / календарни дни, считани от датата на извършване на заявената 

доставка и след представяне на фактура, отговаряща на изискванията на Закона за 
счетоводството, придружена със складова разписка за предаването на хранителните продукти 
в съответното място за изпълнение на доставките и двустранно подписан приемно-
предавателен протокол. 

 
� За обособена позиция№ 2: 

• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно приложение № 2. 
 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 

• Срок за разсрочено плащане на всяка изпълнена доставка: 
- 30 / словом тридесет / календарни дни, считани от датата на извършване на заявената 

доставка и след представяне на фактура, отговаряща на изискванията на Закона за 
счетоводството, придружена със складова разписка за предаването на хранителните продукти 
в съответното място за изпълнение на доставките и двустранно подписан приемно-
предавателен протокол. 

 
 

2. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ ДОПУСНАТИТЕ 
УЧАСТНИЦИ ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА”, И СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ СА, 
КАКТО СЛЕДВА: 
 

2.1. От участника „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 
поръчката”, съгласно т. 13 от раздел  ІІІ.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т. 8.13 
на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 
указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената 
поръчка, и същите са редовни. 
 
 

2.2. От участника „МИНЧЕВ-64” ЕООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, 
съгласно т. 13 от раздел  ІІІ.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т. 8.13 на раздел III 
„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 
същите са редовни. 

 
 

 
Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации комисията 

единодушно и без особено мнение на членове от комисията 
 
 



 

Р Е Ш И: 
 

І. Допуска до отваряне на плика с предлагана цена в процедура за възлагане на 
обществена поръчка за „ДОСТАВКА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 
"УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД” , следните участници: 
 

 
 
• „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД 

• „МИНЧЕВ-64” ЕООД 

 
 
 II.  Ценовото предложение на допуснатите участници да бъде отворено на 09.02.2015 г. 
/словом девети февруари две хиляди и петнадесета година / от 11:00 часа в Заседателна зала № 
343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. 
Смолян, бул. България № 12, за която дата и час участниците да бъдат уведомени чрез 
съобщение в профила на купувача. 
  
 

Настоящият протокол е технически съставен на 04.02.2015 г. 

Председател:    

            Василка Мирчева-Паева  

/........................................../ 

Членове:  

   Виктор Монев  Методи Гатешки  

            /......................./            /......................./  

 

            Мария Стратева                                      Ема Шопова  

           /....................../   /............................../ 


