
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ” -  АСЕНОВГРАД
ул. „Захарин” №38, с филиал в кв. Горни Воден,служебен GSM: 0888344113

e-mail: radost edg@abv.bg

ПРОТОКОЛ
От отварянето, разглеждането, допускането, оценяването и класирането на 
постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Радост”, Асеновград с 
филиал в кв. Горни Воден по обособени 5 позиций”

Днес 22.01.2016г. в 10.00 часа в сградата на ЦДГ”Радост” с адрес кв. Долни 
Воден, ул. „Захария” №38 на основание чл. 101г от ЗОП и в изпълнение на заповед 
№ 149/08.01.2016г. на директора на ЦДГ”Радост”г-жа Георгиева се събра комисия 
в състав:

1. Гюлбеар Хаджъфейзулах - председател, счетоводител
2. Димитрина Бакалова -  член, старши учител
3. Юлия Казакова -  член, касиер-домакин
Присъства и лицето В. Трифонов, който изяви желание да присъства при 
отварянето на офертите. Комисията му отказа това право, тъй като не 
представи пълномощие, че представлява фирмата ЕТ „Вигипеа”.
Комисията проведе заседание за определяне допустимостта на участниците, 
отваряне и оценка на ценовите им предложения за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 
ЦДГ”Радост” гр. Асеновград с филиал в кв.Горни Воден по обособени позиций” 
при спазване на чл.68 от ЗОП.
Членовете на комисията представиха по чл. 35 ал.1, т.2 и 4 от ЗОП, които са 
приложени към настоящия протокол.
Комисията започна своята работа в 10.00 часа и направи следните

КОНСТАТАЦИИ:
1. Получени оферти - 4 бр.

№ Наименование на 
участника

Per. № на 
предложението

Дата на 
получаване на 
предложението

Час на
получаване на 
предложението

1. ЕТ”Марияна Караянева” №1,вх.№18 21.01.2016г. 10.00ч.
2. ЕТ „Реварт” №2,вх.№ 19 21.01.2016г. 13.25ч.
3. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ 

ЕКСПРЕС” ЕООД
№3,вх.№20 21.01.2016г. 13.45ч.

4. ЕТ”Вигипеа” №4,вх.№21 21.01.2016г. 14.00ч.
5.

2. Представените пликове са с ненарушена цялост.
3. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в поканата.

mailto:edg@abv.bg


4. След като установи редовността на предложенията, комисията пристъпи към 
разглеждане на изискуемите документи, изчерпателно изброени в поканата- 
действие, представляващо допускане до участие в процедурата.

5. Допустимостта на участниците бе преценена съобразно изискванията на 
ЗОП, както и с посочените от възложителя изискуеми документи в поканата.

6. След подробно разглеждане и анализ на получените предложения, комисията 
единодушно реши:

1.Допуска всички участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ”Радост” с
филиал в кв. Горни Воден.
1. ЕТ „Марияна Караянева”-Асеновград
2. ЕТ „Реварт”-Асеновград
3. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕСО” ЕООД- Пловдив
4. ЕТ „Вигипея”- Асеноград

№на
допуснатия
участник

Позиция
№1

Позиция
№2

Позиция
№3

Позиция
№4

Позиция
№5

1. 30.30 лв.
2. 2.40 лв.
3. 70.64лв. 49.77лв. 125.33лв. 137.01лв.
4. 2.45 лв.
Брой
кандидати

2 2 1 1 1

З..Ценовите предложения на участниците в процедурата са валидни и 
съобразени с изискванията, както на ЗОП, така и с тези, определени от 
възложетиля в поканата.
4. Не е налице специално мнение на членовете от комисията.
5. Въз основа на подадените оферти и изготвената справка, комисията направи 
следното КЛАСИРАНЕ: _________________________________

№ позиция класиране
Първа
позиция

„Плодове и зеленчуци” Първо място: ЕТ „Марияна 
Караянева”

Второ място: „ФУУД ДЕЛИВЪРИ 
ЕКСПРЕСО” ЕООД

Втора
позиция

„Хляб и хлебни изделия” Първо място: ЕТ „Реварт”-Р. 
Кадир
Второ място: ЕТ „Вигипеа”- 
П.Трифонов

Трета
позиция

„Мляко и млечни продукти” Първо място: „ФУУД 
ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД

Четвърта
позиция

„Месо и месни продукти” Първо място: „ФУУД 
ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД

Пета
позиция

’’Замразени
продукти,зеленчукови и 
плодови консерви,пакетирани 
продукти, подправки и яйца”

Първо място: „ФУУД 
ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД



Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнители на поръчката: 
„Доставка на хранителни продукти по обособени позиций” за нуяедите на 
ЦДГ”Радост” Асеновград с филиал в кв.Г. Воден, класираните на първо място 
кандидати:
1. За първа поцзиция „Плодове и зеленчуци” -  ЕТ „Марияна Караянева”
2. За втора позиция -  „Хляб и хлебни изделия” -  ЕТ „Реварт”
3. За трета позиция „Мляко и млечни продукти” -  „ФУУД ДЕЛИВЪРИ 

ЕКСПРЕС” ЕООД
4. За четвърта позиция -  Месо и месни продукти”- „ФУУД ДЕЛИВЪРИ 

ЕКСПРЕС”ЕООД
5. За пета позиция -  „Замразени продукти, зеленчукови и плодови консерви, 

пакетирани продукти,подправки и яйца” -  „ФУУД ДЕЛИВЪРИ 
ЕКСПРЕС”ЕООД

КОМИСИЯ:
1. Гюлбеар Хаджъфейзулах-председател, счети;
2. Димитрина Б^алова-член, старши учител.
3. Юлия Ка^^в^иш н^^сиер-домакин.
УТВЪРДИ 
ВЪЗЛОЖИ 
Тодорка Ни 
Директор на еновград с филиал в кв. Г. Воден


