
ПРОТОКОЛ № 3 

 

за разглеждане и оценка на офертите за участие в публично състезание по реда на 

Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на хранителни продукти за 

нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна“, открита с 

Решение № 645/16.11.2016 г. на кмета на община Трявна 

 

Днес, 22.12.2016 г., назначената със Заповед № 690 от 8.12.2016 г., на Кмета на 

община Трявна комисия в състав: 

 

Председател:  

1. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна; 

Членове:       

2. Мария Николаева Пенева – Заместник-кмет на община Трявна; 

3. Даниела Константинова Мутова – Петкова – Гл. експерт УР; 

4. Теодора Цанева Петкова – Началник отдел МДТ при община Трявна; 

5. Ивелина Тодорова Тодорова – Специалист УРОП при община Трявна. 

 

се събра в 10:00 часа в зала № 403, в сградата на община Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 

21, със задачата да пристъпи към следващия етап от своята работа – отваряне на 

пликовете с „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници. 

 

От заседанието на комисията отсъства Валентина Пенева Маркова – Старши 

счетоводител при община Трявна, поради ползването на платен годишен отпуск. В 

състава на комисията взима участие Теодора Цанева Петкова – Началник отдел МДТ 

при община Трявна и резервен член, съгласно Заповед № 690/8.12.2016 г. на Кмета на 

община Трявна. Резервният член подписа декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП и чл.51, 

ал.13 от ППЗОП. Няма пречка за провеждане на заседанието. 

Датата, часът и мястото за отваряне на ценовите предложения от офертите на 

участниците в процедурата бяха оповестени съгласно изискванията на чл. 57, ал.3 от 

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки чрез публикуване на 

съобщение в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на Община Трявна – 

www.obtryavna.org. 

При публичното отваряне на ценовите предложения не присъстваха 

представители на участниците или на средствата за масово осведомяване. 

 

Председателят на комисията обяви, че до етап отваряне на ценови предложения 

са допуснати и двамата участници в процедурата. На следващ етап от процедурата 

председателят пристъпи към отварянето на пликовете с предлаганите от участниците 

ценови параметри и обявяване на тяхното съдържание. 

 

 Участник „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД – гр. София: 

 Представен е попълнен Образец № 8 – „Предлагана цена“. Ценовото 

предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка е 99733,36 лв. без 

ДДС или 119680,03 лв. с ДДС. 

 

Участник СД „Касий – Ангелов, Йовчев и Сие“ – гр. Плачковци: 

http://www.obtryavna.org/


 Представен е попълнен Образец № 8 – „Предлагана цена“. Ценовото 

предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка е 116193,47 лв. без 

ДДС или 139432,16 лв. с ДДС. 

 

Комисията пристъпи към извършване на необходимите изчисления и проверка 

на съответствието на ценовите предложения на участниците с поставените от 

възложителя изисквания и техническа спецификация, заложена в документацията на 

провеждане на обществената поръчка. След направените изчисления комисията 

установи, че ценовите предложения, направени от участниците са в съответствие с 

поставените изисквания и не надвишават обявената прогнозна стойност на 

обществената поръчка.  

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, на база заложеният критерий за оценка на 

подадените оферти „най-ниска цена“ и въз основа направените констатации, комисията 

 

РЕШИ: 

 

1. Класира на първо място участника „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД – гр. 

София, с предложена цена за изпълнение на поръчката 99733,36 лв. без ДДС или 

119680,03 лв. с ДДС. 

2. Класира на второ място участника СД „Касий – Ангелов, Йовчев и Сие“ – гр. 

Плачковци, с предложена цена за изпълнение на поръчката 116193,47 лв. без ДДС или 

139432,16 лв. с ДДС. 

3. Предлага на възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка 

с „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, гр. София, бул. 

„Цариградско шосе“ 7-11 км, съгласно оферта с Вх.№ 1500-634/6.12.2016 г. 

 

Комисията приключи своята работа на 22.12.2016 г. в 12:00 часа като състави 

настоящия протокол в един екземпляр. 

 

Комисия: 

Председател:  

Вероника Димиева ……………….. 

Членове:       

Мария Пенева ……………….. 

Даниела Мутова - Петкова……………….. 

Теодора Петкова ……………….. 

Ивелина Тодорова ……………….. 

Вярно оригинала, подписан на хартия! 


