
ПРОТОКОЛ 

1/27.09.2016 Г. 

               Днес, 27.09.2016 г., в 10:00 часа се проведе първото заседание на комисия за 
разглеждане и оценка на оферти в обществена поръчка с предмет: “Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за 

една календарна година , по следните обособени позиции:1. Хлебни изделия и пресни 

сладкарски изделия; 2. Месо и месни продукти; 3. Риба – замразена; 4. Плодове и 

зеленчуци;5. Млечни продукти; 6. Захар и свързани с нея продукти;7. Макаронени 

изделия.8. Други хранителни продукти.9. Сухи подправки и други 

пакетирани;10.Студено пресовани сокове;11.Плодове и зеленчуци-преработени и 

консервирани“. 

 Възложителят, със своя заповед номер 580 от 27.09.2016 г. е назначил петчленна 

комисия за разглеждане на офертите в състав:Калоян Енчев (председател), Валентин 

Петров,Диана Грудева, Петя Христова и Женя Йорданова.Определени са и двама 

резервни членове – Дияна Илиева и Светла Христова. Всички членове на комисията 

( редовни и резервни) са служители в администрацията на възложителя.  

 На първото си заседание комисията заседава в редовния си състав.Председателят 

на комисията получи от техн.сътрудник на Община Тервел протокол, в който са 

описани подадените от офертите участници, както и самите оферти.Всички членове на 

комисията се запознаха с наименованията на оферентите, след което попълниха 

декларации за спазване на изискванията на чл.51,ал.8,9 и 13 и на чл.52 от 

ЗОП.Заседанието е открито и на него присъства упълномощен представител на 

участник „Тръст – 92“ ЕООД гр.Добрич – г-жа Анета Василева Иванова.Госпожа 

Иванова регистрира присъствието си в предложен й от комисията Регистър, 

представляващ неразделна част към документите от работата на комисията. 

 Постъпили са оферти от двама участници: 

Участник „Тръст - 92“ ЕООД, който е подал оферти за ОП 2,3,4,5,7,8 и 11. 

Участник „ТРИАДА – ГТ“ ООД, който е подал офери за ОП 1,2,3,4,5,6,7,8 и 11. 

 Сред обявените условия от възложителя за поръчката е това, че ОП 11 е запазена 

за кооперации на хора с увреждания.Тъй като такива не са подали оферти за участие в 

процедурата,офертите на двамата участници „Тръст-92“ ЕООД и „ТРИАДА –ГТ“ ООД 

се разглеждат по общия за всички ОП ред.И двамата участници са спазили обявеното 

от възложителя условие да не подават оферти за ОП 9 и 10, тъй като тези ОП се 

възлагат по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, т.е. по реда валиден за индивидуалната стойност 

на всяка от двете позиции 9 и 10 – по чл.20, ал.4 от ЗОП. 

 Действията, които комисията извърши за всяка от подадените оферти са 

следните: 

За участник „Тръст – 92“ ЕООД: Отворен бе пакетът с подадената оферта, от който 

бяха извадени пликовете с офертите за всяка обособена позиция.Трима от членовете на 

комисията подписаха всички запечатани пликове с ценови параметри, както и 

техническите предложения за всяка ОП.Оповестено бе съдържанието на пакета и на 

пликовете. 

За участник „ТРИАДА –ГТ“ ООД: Отворен бе пакетът с подадената оферта, от който 

бяха извадени пликовете с офертите за всяка обособена позиция.Трима от членовете на 

комисията и присъстващият представител на участник „Тръст-92“ ЕООД подписаха 

всички запечатани пликове с ценови параметри, както и техническите предложения за 

всяка ОП. Оповестено бе съдържанието на пакета и на пликовете. 



 С гореописаните действия на комисията приключи публичната част на 

заседанието.След това комисията продължи работата си в закрито заседание, чийто 

предмет бе структуриран в две отделни задачи, а именно: 

1. Да се провери съответствието на всеки участник с изискванията на възложителя 

към неговото лично състояние, т.е. дали са налице основания за отстраняване на 

участника в процедурата; 

2. Да се провери съответствието на участника с обявените от възложителя 

критерии за подбор в процедурата. 

По отношение на личното състояние:и двамата участници са попълнили ЕЕДОП за 

всяка от обособените позиции.Не са посочени обстоятелства , които да 

представляват обстоятелства за отстраняване на участниците от процедурата поради 

несъответствие на личното им състояние с обявените от възложителя условия. 

По-нататък комисията продължи работата си с обследване съответствието на 

участниците с обявените от възложителя критерии за подбор.За всяка от позициите , 

възложителят е закрепил критерий за подбор „Участникът трябва да е изпълнил поне 1 
(една) доставка с предмет и обем идентичен или сходен с този на обществената 
поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и в 
зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си.  

Под „предмет и обем идентичен или сходен с този на обществената  
поръчка“ следва да се разбира:  
За Обособена позиция 1 – доставка на хлебни изделия, и/или тестени закуски и/или 
сладкарски изделия;  
За Обособена позиция 2 – доставка на месо и/или месни продукти;  
За обособена позиция 3 – доставка на риба и рибни продукти; 
 За обособена позиция 4 – доставка на свежи плодове и зеленчуци; 
За обособена позиция 5 – доставка на мляко и/или млечни продукти;  
За обособена позиция 6 – доставка на захар и/или мед, и/ли  захарни изделия; 
За обособена позиция 7 – доставка на макаронени изделия. 
За обособена позиция 8 – доставка на бакалски стоки – олио,оцет,зехтин, ориз , жито и 
др. „ 
За обособена позиция 11, в качеството й на запазена ОП по реда на чл.14,ал.1 от ЗОП, 
не са обявени критерии за подбор. 
 

Установява се следното: 

 

Участник/Позиция „Тръст – 92“ ЕООД „Триада - ГТ“ ООД 

ОП 1 Не е подадена оферта Установено е 

съответствие 

ОП 2 Установено е 

съответствие 

Установено е 

съответствие 

ОП 3 Установено е 

съответствие 

Установено е 

съответствие 

ОП 4 Установено е 

съответствие 
Установено е 

съответствие 

ОП 5 Установено е 

съответствие 
Установено е 

съответствие 

ОП 6 Не е подадена оферта Установено е 

съответствие 

ОП 7 Установено е Установено е 



съответствие съответствие 

ОП 8 Установено е 

съответствие 
Установено е 

съответствие 

ОП 11 Установено е 

съответствие 

Установено е 

съответствие 

 

Крайното заключение на комисията е, че за двамата участници в процедурата - за 
подадените от тях оферти за участие по различните обособени позиции, се установява 
съответствие с критериите за подбор. 
 
Комисията ще продължи работата си с разглеждане и оценяване на техническите 
предложения на участниците в процедурата. 
 
Настоящият протокол ще бъде изпратен на участниците за сведение, без от това да 
произтичат ангажименти за тях. 
 
Протоколът се публикува в Профил на купувача на Община Тервел в деня, в който е 
изпратен на участниците в процедурата. 
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