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П Р О Т О К О Л  № 1 
по чл. 68, ал. 7 от Закона за обществени поръчки 

 
От дейността на комисия, назначена със Заповед №389/09.04.2015 г. на Кмета на 

Oбщина Белене за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП, 
публикувана в РОП с идент. № 00661-2015-0003, с предмет: „Доставка на хранителни 
стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на училища, детските заведения, детска млечна 
кухня и домашен социален патронаж на територията на град Белене”: Обособена 
позиция № 1 / Доставки на: - месо, месни продукти, риба, яйца; - мляко и млечни продукти;- 
плодове и зеленчуци; -пакетирани бобени и зърнени храни, плодови нектари и доматено 
пюре; 
 

На 09/04/2015г., от 09:30ч. в зала №26 на административната сграда на Община Белене, 
находяща се на ул."България"№35, на основание Заповед №389/09.04.2015 г. на Кмета на 
Община Белене, заседава комисия в състав: 

 
Председател: 

          Цветомир Николаев Цветанов - главен експерт „ИР и ОП” в Община Белене 
          
         Членове:  

 
1. Румен Джантов - юрист  
2.   Антон Антонов - финансов контрольор в Община Белене, магистър "Икономист-
счетоводител" със сертификат за ВО в публичния сектор №00576/24.11.2008г. 
издаден от Министъра на финансите; 
3.   Анна Несторова – гл. експерт Здравни и социални дейности, образование и 
МКБППМН; 
4. Диана Колева – инспектор хранене. 
 

 Председателя на комисията получи от Възложителя списък на постъпилите оферти по 
чл.57, ал. 4 от ЗОП. 
 

Председателят на комисията прочете на членовете на комисията и на присъстващите 
представители на участниците имената на постъпилите оферти. 

 
В срока посочен в обявлението като краен за получаване на оферти – 08.04.2015г., 

17:00ч, са постъпили с 3 бр. оферти, както следва: 
 

№ Наименование на участника 
Регистрационен 

номер на 
офертата 

Дата и час на получаване на 
офертата 

1. 
„Метро Кеш Енд Кери България” 
ЕООД, гр. София, за об. пози-я №1 25-00/60 08.04.2015 г.; 13:49 ч. 

2. 
ЕТ „Нове Инженеринг - Антон 

Антонов”, гр. Свищов, за об. пози-я 
№1 

26-00/157 08.04.2015 г.; 14:38 ч. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333032323036
http://www.profilnakupuvacha.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5,10435
http://www.profilnakupuvacha.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5,10435
http://www.profilnakupuvacha.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5,10435
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3. 
„Евелин Комерс” ООД,  

гр. Плевен, за об. пози-я №1 26-00/159 08.04.2015 г.; 16:30 ч. 

Предложенията са представени в добре запечатани непрозрачни и надписани 
пликове. 

След като се прочете списъка с постъпилите оферти, всички членове на комисията 
попълниха и подписаха декларации по чл.35 от ЗОП. Отварянето на получените оферти се 
извърши по реда на тяхното постъпване, по реда на чл.68, ал.4 от ЗОП.  

На откритото заседание на комисията присъстваха представители на участници, 
както следва: 

№ Участник Представител В качеството на: 

1. „Евелин Комерс” ООД  
Таня Дауд Упълномощен 

представител/служител  

2. ЕТ „Нове Инженеринг - Антон 
Антонов” 

Николай Антонов Упълномощен 
представител/служител 

 
 На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на лица с 
нестопанска цел и представители на средствата за масово осведомяване. 
 

I. Публичната част на заседанието на Комисията се извърши при отваряне на 
офертите и оповестяване на документите на участниците. Комисията процедира, извърши 
действия и проверка, в съответствие с разпоредбите на чл. 68, ал.ал. 4 и 5 от ЗОП. 
 

1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Метро Кеш Енд Кери 
България” ЕООД, ЕИК (ДДС №) 121644736.  

 
Комисията отвори плика на офертата и установи, че предложението на участника 

съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика както следва: 
 

 Плик №1 с надпис „Документи за подбор”; 
 Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”; 
 Плик №3 с надпис „Предлагана цена”; 

 
Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от трима членове на 

комисията и представител на присъстващите участници: 

1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията предложи представител от присъстващите участници да подпише плик 

№3  на участника. Пликът с предлаганата цена беше подписан от Николай Антонов – 
представител на ЕТ „Нове Инженеринг-Антон Антонов”. 

 
Комисията отвори плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, и всички 

документите съдържащи се в него, бяха подписани от трима членове на комисията и 
представител на присъстващите участници: 

1. Цветомир Цветанов; 
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2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
 Комисията предложи представител от присъстващите участници да подпише всички 
документи в плик №2 на участника. Всички документи в плика с предложението за 
изпълнение на поръчката бяха подписани от Николай Антонов – представител на ЕТ „Нове 
Инженеринг-Антон Антонов”. 
 

Комисията отвори плик №1 „Документи за подбор” и оповести документите и 
информацията, които той съдържа. Комисията провери съответствието им със списъка по 
чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи различия или липси на документи и информация. 
Документите и информацията в плик №1 съответстват на подписания от участника списък на 
документите и информацията по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
 
  2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ЕТ „Нове Инженеринг - 
Антон Антонов”, ЕИК (ДДС №) 040171482. 
 

Комисията отвори плика на офертата и установи, че предложението на участника 
съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика както следва: 

 
 Плик №1 с надпис „Документи за подбор”; 
 Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”; 
 Плик №3 с надпис „Предлагана цена”; 

 
Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от трима членове на 

комисията и представител на присъстващите участници: 

 1.Цветомир Цветанов; 
 2.Антон Антонов; 
 3.Румен Джантов; 
 
 Комисията предложи представител от присъстващите участници да подпише плик 
№3  на участника. Пликът с предлаганата цена беше подписан от Таня Дауд - представител 
на „Евелин Комерс” ООД. 

 
Комисията отвори плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, и всички 

документите съдържащи се в него, бяха подписани от трима членове на комисията и 
представител на присъстващите участници: 

1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
 Комисията предложи представител от присъстващите участници да подпише всички 
документи в плик №2 на участника. Всички документи в плика с предложението за 
изпълнение на поръчката бяха подписани от Таня Дауд - представител на „Евелин Комерс” 
ООД. 
 

Комисията отвори плик №1 „Документи за подбор” и оповести документите и 
информацията, които той съдържа. Комисията провери съответствието им със списъка по 
чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи различия или липси на документи и информация. 
Документите и информацията в плик №1 съответстват на подписания от участника списък 
на документите и информацията по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 
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  3. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Евелин Комерс” ООД, 
ЕИК (ДДС №) 114613320. 
 

Комисията отвори плика на офертата и установи, че предложението на участника 
съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика както следва: 

 
 Плик №1 с надпис „Документи за подбор”; 
 Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”; 
 Плик №3 с надпис „Предлагана цена”; 

 
Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от трима членове на 

комисията и представител на присъстващите участници: 

1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
Комисията предложи представител от присъстващите участници да подпише плик 

№3  на участника. Пликът с предлаганата цена беше подписан от Николай Антонов - 
представител на ЕТ „Нове Инженеринг-Антон Антонов”. 

 
Комисията отвори плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, и всички 

документите съдържащи се в него, бяха подписани от трима членове на комисията и 
представител на присъстващите участници: 

 
1. Цветомир Цветанов; 
2. Антон Антонов; 
3. Румен Джантов; 

 
 Комисията предложи представител от присъстващите участници да подпише всички 
документи в плик №2 на участника. Всички документи в плика с предложението за 
изпълнение на поръчката бяха подписани от Николай Антонов - представител на ЕТ „Нове 
Инженеринг-Антон Антонов”. 
 

Комисията отвори плик №1 „Документи за подбор” и оповести документите и 
информацията, които той съдържа. Комисията провери съответствието им със списъка по 
чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи различия или липси на документи и информация. 
Документите и информацията в плик №1 съответстват на подписания от участника списък 
на документите и информацията по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата 

 
След извършване на горепосочените действия, приключи публичната част от задседанието 

на Комисията, в съответствие с чл.68 ал.6 от ЗОП.  
 
ІІ. Комисията продължи работата си при закрити врата със задача проверка за наличието и 

редовността на представените документи в плик 1 по смисъла на чл.68 ал.7 ЗОП. Председателят 
на комисията резюмира поставените изисквания на Възложителя за съдържанието на Плик №1 
„Документи за подбор” както и поставените минимални изисквания за технически 
възможности и квалификация на участниците. 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Метро Кеш 
Енд Кери България” ЕООД за несъответствия с критериите за подбор, липса на документи, 
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нередовности или фактически грешки. 
 При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на „Метро Кеш 
Енд Кери България” ЕООД, комисията не установи липси ,  нередовности ,  несъответствия с 
критериите за подбор или фактически грешки. 

Всички изискуеми от закона и Възложителя документи са представени от участника и 
съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Участникът 
отговаря на предварително обявените от Възложителя минимални критерии за технически 
възможности и квалификация, посочени в Обявлението за поръчка и в указанията за подготовка на 
оферти към документацията за участие в настоящата процедура. Участникът е посочил, че ще 
използва подизпълнител в лицето на „Алекс О.К.” ЕООД, ЕИК 104600641 за транспортиране на 
хранителните продукти. Посочения дял от стойността на поръчката, който ще бъде изпълняват от 
посочения подизпълнител е 3%.  

2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ЕТ „Нове 
Инженеринг - Антон Антонов” за несъответствия с критериите за подбор, липса на 
документи, нередовности или фактически грешки. 

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на ЕТ „Нове 
Инженеринг - Антон Антонов”, комисията не установи липси ,  нередовности ,  
несъответствия с критериите за подбор или фактически грешки. 

Всички изискуеми от закона и Възложителя документи са представени от участника и 
съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Участникът 
отговаря на предварително обявените от Възложителя минимални критерии за технически 
възможности и квалификация, посочени в Обявлението за поръчка и в указанията за подготовка на 
оферти към документацията за участие в настоящата процедура. Участникът няма да ползва 
подизпълнители. 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Евелин 
Комерс” ООД за несъответствия с критериите за подбор, липса на документи, нередовности 
или фактически грешки. 

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на 
„Евелин Комерс” ООД, комисията не установи липси ,  нередовности ,  
несъответствия с критериите за подбор или фактически грешки. 

Всички изискуеми от закона и Възложителя документи са представени от 
участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на 
Възложителя. Участникът отговаря на предварително обявените от Възложителя 
минимални критерии за технически възможности и квалификация, посочени в 
Обявлението за поръчка и в указанията за подготовка на оферти към документацията за 
участие в настоящата процедура. Участникът няма да ползва подизпълнители. 

Във връзка с констатираното от работата си в т.II, и съгласно чл.68 ал.10 изречение 
последно от ЗОП, Комисията 

III. Допуска до разглеждане на документите в плик №2 следните участници: 

Участник №1 „Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД, гр. София; 

Участник №2 ЕТ „Нове Инженеринг-Антон Антонов”, гр. Свищов; 

Участник №3 „Евелин комерс” ООД, гр. Плевен; 
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	1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД за несъответствия с критериите за подбор, липса на документи, нередовности или фактически грешки.
	2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ЕТ „Нове Инженеринг - Антон Антонов” за несъответствия с критериите за подбор, липса на документи, нередовности или фактически грешки.
	3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Евелин Комерс” ООД за несъответствия с критериите за подбор, липса на документи, нередовности или фактически грешки.




