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П Р О Т О К О Л  № 2  
 

 от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 297/08.07.2020 г. на изп.ф. 

Директор на ДГ „Щастливо детство“ град Раковски за възлагане на обществена поръчка 

по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 

"Щастливо детство" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска”  

по обособени позиции: 

- Обособена позиция № 1 „Хляб” 

- Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”  

- Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” 

- Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти” 

- Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци” 

 

     Днес, 21.07.2020 г. в 09,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 297/08.07.2020 

г. на Силвия Шаркова – изпълняващ функциите Директор на ДГ „Щастливо детство“ 

град Раковски, упълномощена със Заповед № 293/03.06.2020 г. на Величка Печева – 

Директор, в състав:   

Председател: Пенка Романска – ЗАС при ДГ „Щастливо детство“; 

Членове:  

1. Ралица Станчева – Гл. счетоводител при ДГ „Щастливо детство“; 

2. Мария Ружина – Гл. готвач при ДГ „Щастливо детство“, 

  се събра в сградата на ДГ „Щастливо детство“ – град Раковски, ул. „Цанко 

Церковски“ № 44, за разглеждане на постъпилите оферти за участие в процедура по 

ЗОП – публично състезание, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на ДГ "Щастливо детство" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” по 

обособени позиции.  

 На своето предходно заседание, за резултатите от което е оформен Протокол № 

1/08.07.2020 г., в периода на работата си – до 10.07.2020 г., Комисията разгледа 

представените документи по същество, анализира съдържанието им и провери за 

съответствието им с изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията към 

участниците в процедурата, съгласно документацията за участие.  

  

 С оглед констатациите в Протокол № 1, на основание чл. 104 ал. 4 от ЗОП и чл. 

54 ал. 8 и 9 от ППЗОП, същият е публикуван в профила на купувача на Възложителя 

ДГ „Щастиво детство“ на 10.07.2020 г. и в същия ден е изпратен с препоръчано писмо с 

обратна разписка на участниците в процедурата, с оглед възможността, в срок до 5 

(пет) работни дни от получаване на протокола, да представят нова информация, да 

допълнят или да пояснят представената информация.  

  

 Съгласно изискванията на Възложителя, документите от участниците е следвало 

да се предоставят в ДГ „Щастливо детство“ град Раковски, в надписан плик. 

 

 В законоустановения срок, съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, са постъпили по 

реда на подаването им, допълнителни документи от участник, както следва:  

1. „БОР-ЧВОР“ ЕООД – вх. № ………../……….2020 г.. 

„ ДЕТСКА ГРАДИНА ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” 

4150 град Раковски, област Пловдивска, община Раковски,  

ул. „Цанко Церковски” № 44,  

тел. 0884 292 910 
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 Комисията продължи работа по разглеждането по същество за съответствие на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с поставените от Възложителя изисквания към 

личното състояние и критериите за подбор на участниците.  

 

 При прегледа на допълнително представените документи, Комисията констатира 

следното: 

Участникът „БОР-ЧВОР“ ЕООД – представя ЕЕДОП, попълнен и подписан 

съгласно изискванията на Възложителя.  
   

 Направи се проверка за съответствието на документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, включително на допълнително представените документи, и се установи, 

че документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП на „БОР-ЧВОР“ ЕООД отговарят на 

изискванията на Възложителя.  

 С оглед изложеното, Комисията  р е ш и: 

 ДОПУСКА до участие в процедурата „БОР-ЧВОР“ ЕООД. 
 

 След извършване на гореописаните действия, Комисията продължи с 

разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници.  

 

 По отношение на Техническите предложения на допуснатите участници, 

разгледани по реда на депозиране на офертите, Комисията констатира следното:  

 За „АБВ-3“ ЕООД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 2 към 

Документацията за участие, за обособената позиция, за която участникът е депозирал 

оферта. Попълнени са всички реквизити, изискуеми от Възложителя. Надлежно 

подписано, с печат на Дружеството-участник. Поети са съответните ангажименти и 

гаранции, изискуеми от Възложителя. 

 Така представеното техническо предложение на „АБВ-3“ ЕООД по 

Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти“ ОТГОВАРЯ НА 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

  

 За „МИГ-6“ ООД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 2 към 

Документацията за участие, за обособената позиция, за която участникът е депозирал 

оферта. Попълнени са всички реквизити, изискуеми от Възложителя. Надлежно 

подписано, с печат на Дружеството-участник. Поети са съответните ангажименти и 

гаранции, изискуеми от Възложителя. 

 Така представеното техническо предложение на „МИГ-6“ ЕООД по 

Обособена позиция № 1 „Хляб“ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

 За „БОР-ЧВОР“ ЕООД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 2 към 

Документацията за участие, за обособената позиция, за която участникът е депозирал 

оферта. Попълнени са всички реквизити, изискуеми от Възложителя. Надлежно 

подписано, с печат на Дружеството-участник. Поети са съответните ангажименти и 

гаранции, изискуеми от Възложителя. 

 Така представеното техническо предложение на „БОР-ЧВОР“ ЕООД по 

Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти“ ОТГОВАРЯ НА 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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 За „ЕЛИАЗ“ ООД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 2 към 

Документацията за участие, за обособената позиция, за която участникът е депозирал 

оферта. Попълнени са всички реквизити, изискуеми от Възложителя. Надлежно 

подписано, с печат на Дружеството-участник. Поети са съответните ангажименти и 

гаранции, изискуеми от Възложителя. 

 Така представеното техническо предложение на „ЕЛИАЗ“ ООД по 

Обособена позиция № 1 „Хляб“ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

За „ШЕРИ 61“ ЕООД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 2 към 

Документацията за участие, за всяка обособена позиция, за която участникът е 

депозирал оферта. Попълнени са всички реквизити, изискуеми от Възложителя. 

Надлежно подписано, с печат на Дружеството-участник. Поети са съответните 

ангажименти и гаранции, изискуеми от Възложителя. 

 Така представеното техническо предложение на „ШЕРИ 61“ ЕООД по 

Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти“ ОТГОВАРЯ НА 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

 За „КЕЙСИ-65“ ЕООД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 2 към 

Документацията за участие, за обособената позиция, за която участникът е депозирал 

оферта. Попълнени са всички реквизити, изискуеми от Възложителя. Надлежно 

подписано, с печат на Дружеството-участник. Поети са съответните ангажименти и 

гаранции, изискуеми от Възложителя. 

 Така представеното техническо предложение на „ЕЛИАЗ“ ООД по 

Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци “ ОТГОВАРЯ НА 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

 

 Комисията  р е ш и: 

 Съгласно изискванията на чл. 57 ал. 3 от ППЗОП, ДА ИЗГОТВИ 

СЪОБЩЕНИЕ, с което да обяви на Профила на купувача датата, часа и мястото 

на отваряне на Ценовите предложения на допуснатите участници – 27.07.2020 г. 

(понеделник) от 08,00 часа в сградата на ДГ «Щастливо детство» – град Раковски, 

ул. «Цанко Церковски» № 4, като в посочения ден и час Комисията ще проведе 

заседание по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения на допуснатите 

участници. 

 

Комисията приключи своята работа, описана в настоящия протокол на 

21.07.2020 г., 15,00 часа. 

 

 Настоящият протокол се състои от 4 (четири) страници и е съставен в 1 (един) 

екземпляр, който ще се съхранява към документацията на процедурата.  

 

  

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:  

Председател: ............................................................... /п/ 

Пенка Романска - ЗАС 
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Членове: ........................................................................../п/ 

Ралица Станчева – Гл. счетоводител 

 

...................................................................................../п/ 

Мария Ружина – Гл. готвач  

 

Подписите в настоящия документ са заличени на осн. чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4 т. 1 

от Регламент (ЕС) 2016/679 


