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Утвърдил: 

Директор на ОУ „Максим Даниела Георгиева 

П Р О Т О К О Л 

Днес, 15.12.2015 г., в гр. Левски, ул."Васил Априлов" №50, дирекцията на ОУ „Максим 
Горки", в 11.00 часа, комисия, определена със Заповед № 665/07.12.2015г. на Директора на ОУ 
„Максим Горки", в състав: 

Председател - Надя Георгиева - пом. директор по УВД в ОУ „Максим Горки", гр. Левски; 
Членове: 
1. Анатоли Ангелов - юрист; 
2. Живка Евстатиева - счетоводител в ОУ „Максим Горки", гр. Левски; 

се събра за да разгледа получените оферти, събрани чрез публична покана за Доставка на храна 
по предварителна заявка по две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Приготвяне и доставка на готови ястия - кетъринг по 
предварителна заявка за обедно хранене в ОУ „Максим Горки" град Левски"; 

Обособена позиция 2: „Приготвяне и доставка на индивидуално опакована храна -
„закуска" за учениците от начален етап в ОУ „Максим Горки" град Левски" 

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки в раздел Публични покани 
на 07.12.2015 г . сГО 9048637. 

В определения в поканата срок до 17.00 ч. на 14.12.2015 г., оферта е получена от: 

1 ."Респромкомплект" АД- гр.София с вх.№ РД 630/14.12.2014г., подадена в 16.00ч.; 

След получаване на офертата членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, 
ал. 1, т.2 - 4 във връзка с чл. 101 г., ал.2 от ЗОП. 

При отваряне на офертите не присъстват лица, представители на участниците или други 
лица по чл.68,ал.З от ЗОП. 

Комисията установи, че е постъпила една оферта от участник "Респромкомплект" АД -
гр.София. Офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик, с надпис, съгласно 
изискванията на възложителя, който плик е с ненарушена цялост. След отварянето му в него се 
намериха - 5 броя запечатани плика с надписа както следва: 

1. Плик № 1 - Документи за подбор 
2. Плик № 2 - Ценово предложение - Приложение 2| за Обособена позиция 1 
3. Плик № 3 - Ценово предложение - Приложение 2г за Обособена позиция 2 
4. Плик № 4 - Договор за доставка на обедна храна - Образец 81 
5. Плик № 5 - Договор за доставка на закуска - Образец 82 



Отвори се плик № 1 с надпис „Документи за подбор". След разпечатването му се намериха, 
следните книжа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 
2. Оферта; 
3. Административни сведения 
4. Декларация за срок на валидност на офертата 
5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
6. Списък на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата 
7. Списък на извършените услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени от 

участника през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата. 
8. Декларация-списък на собствена и/или наета техника, необходима за изпълнение на 

доставката 
9. Декларация за приемане условията на договора по обособена позиция 1 
10. Декларация за приемане условията на договора по обособена позиция 2 
11. Декларация за пререгистрация на фирмата, съгласно ЗТР 
12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция 1 
13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция 
14. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни, издадено от Областта 

дирекция по безопасност на храните - Плевен, на името на участника. 
15. Договор между участника и хоспис „Медихелп" ООД за съвместно използване на база, 

регистрирана като обект за производство и търговия с храни от 07.07.2014г. за срок от 3 
години. 

16. Удостоверение за регистрация на транспортно средство за превозване на суровини и 
храни, издадено от МЗХ, БАБХ, Областна дирекция по безопасност на храните - В. 
Търново, с регистрационен номер ВТ4057 ВС. 

17. Договор за наем на МПС, вписване в списъка на транспортни средства за превозване на 
суровини и храни, сключен между участника и „Денчев Мел" ЕООД, от 02.12.2015г., със 
срок от 04.01.2016г. до 31.12.2016г. 

18. Трудови договори - 3 бр. 
19. Договор между участника и Лиляна Димитрова - диетолог от 01.09.2014г. 
20. Декларация за ангажираност - 4 бр. 
21. Препоръки (референции) - 3 бр. 
22. Заповед №1 от 2014г. на участника на основание параграф 90 от ПЗР към ЗИД на ЗХ във 

връзка с мл. 18, ал.1 от ЗХ. 
23. Сведение за обслужваща банка и банкова сметка 

Отвори се плик № 2 с надпис „Ценово предложение - Приложение 2| за Обособена позиция 
1". След разпечатването му се намери лист с надпис Ценово предложение по Обособена 
позиция 1, което се подписа от комисията 

Отвори се плик № 3 с надпис „Ценово предложение - Приложение 2г за Обособена позиция 
2". След разпечатването му се намери лист с надпис Ценово предложение по Обособена 
позиция 2, което се подписа от комисията. 

Отвори се Плик № 4 с надпис „Договор за доставка на обедна храна - Образец 81". В него 
се намериха два броя договори за доставка на обедна храна, без изписана дата, с подпис и печат 
от участника върху всяка страница, с посочени в чл. 3, ал.1 от същия цени. 



Отвори се Плик № 5 с надпис „Договор за доставка на закуска - Образец 82". В него се 
намериха два броя договори за доставка на закуски, без изписана дата, с подпис и печат от 
участника върху всяка страница, с посочени в чл. 2 от същия цени. 

Комисията установи, че документите на участника отговарят на изискванията на закона и 
възложителя, след което обяви ценовите предложения на участника, които са както следва: 

За обособена позиция 1: „Приготвяне и доставка на готови ястия - кетъринг по 
предварителна заявка за обедно хранене в ОУ „Максим Горки" град Левски" - единична цена 
2,90лв. без ДДС (супа - 0,30лв., основно ястие с подходящо количество хляб и десерт - 2,60лв. 
без ДДС) 

Обща цена по обособена позиция 1 за изпълнение на поръчката - 46 400, 00 лв. без ДДС 
или 55 680,00 с вкл. ДДС); 

По обособена позиция 2: „Приготвяне и доставка на индивидуално опакована храна -
„закуска" за учениците от начален етап в ОУ „Максим Горки" град Левски" - единична цена 
0,47 лв. без ДДС. 

Обща цена по обособена позиция 2 за изпълнение на поръчката - 11 280,00 лв. без ДДС 
или 13 536,00 с вкл. ДДС 

Поради липса на присъстващ представител на участника не се прилага второ изречение 
отал .З ,начл . 101 г от ЗОП в частта му за подписване на техническите и ценовите предложения. 
Като те бяха подписани само от членовете на комисията. 

Поради съответствието на подадената оферта от участника и по двете обособени 
позиции с изискванията на възложителя, комисията счита, че следва да предложи на 
възложителя да сключи договор по обособена позиция 1: „Приготвяне и доставка на готови 
ястия - кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене в ОУ „Максим Горки" град 
Левски" с "Респромкомплект" АД - гр.София и по обособена позиция 2: „Приготвяне и доставка 
на индивидуално опакована храна - „закуска" за учениците от начален етап в ОУ „Максим 
Горки" град Левски" с "Респромкомплект" АД - гр.София. 

Настоящият протокол да се представи на възложителя за утвърждаване на основание чл. 
101 г, ал. 4 от ЗОП, след което да се изпрати на участника и да се публикува на профила на 
купувача в същия ден. 

КОМИСИЯ: 


