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П Р О Т О К О Л 

№2 

 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № 13 от 13.04.2016 г.  на 

Кмета на Община Панагюрище, съгласно Заповед № 315/18.05.2016 год. на Зам. кмета на 

Община Панагюрище, с предмет: Ежедневно приготвяне и доставка на храна /кетъринг/ 

за нуждите на Домашен социален патронаж, ДЦДВХУ „Дъга“, ДЦВХУ Св. св. Козма и 

Дамян, проект Обществена трапезария и ученически лагер в община Панагюрище по 

5 /пет/ самостоятелно обособени позиции: І-ва обособена позиция: Ежедневно 

приготвяне и доставка на храна /кетъринг/ за нуждите на Домашен социален 

патронаж; ІІ-ра обособена позиция: Ежедневно приготвяне и доставка на храна 

/кетъринг/ за нуждите на ДЦВХУ "Св. св. Козма и Дамян"; ІІІ-та обособена позиция: 

Ежедневно приготвяне и доставка на храна /кетъринг/ за нуждите на проект 

"Обществена трапезария"; ІV-та обособена позиция: Ежедневно приготвяне и 

доставка на храна /кетъринг/ за нуждите на ДЦДВХУ „Дъга“; V-та обособена позиция: 

Ежедневно приготвяне и доставка на храна /кетъринг/ за нуждите на ученически лагер 

в с. Панагюрски колонии“, публикувана в РОП на АОП № 00564-2016-0007 

На 16.06.2016 г., в 10:00 часа, в Приемна зала на Общинска администрация - 

Панагюрище, се проведе закрито заседание за разглеждане на допълнително представените 

документи на Комисия в състав:  

Председател: Невин Мехмед Скендер – правоспособен юрист външен експерт по чл. 

19 от ЗОП 

Членове: 

1.Нора Кръстева Кунчева – началник отдел „ОКМДСТ“, в Общинска администрация 

– Панагюрище; 

2. Донка Димитрова Даскалова – старши експерт „ФД“, в Общинска администрация - 

Панагюрище; 

3. Анелия Георгиева Караколева – главен експерт „СДЗ“, съгласно чл. 34, ал. 2 от 

ЗОП;  

4. Лиляна Благовестова Пенчева – ръководител звено Домашен социален патронаж, 

съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗОП. 

Поради отсъствие на редовния член  Донка Димитрова Даскалова в състава на 

комисията встъпи резервният член Нонка Стоянова Караиванова-Филина. 

 

Протокол № 1 от 08.06.2016 год. е изпратен до всички участници в процедурата. 

Писмата са получени от всички участници в процедурата. 

В срока, определен от Комисията следните участници представиха изисканите 

документи: 

1.  „ЛФС“ ЕООД  с изх.  № 1255/09.06.2016 год. 

Комисията пристъпи към преглед на допълнително представените от участника 

документи.    

  За допълнителните документи, представени от горепосочения участник в срока, 

съгласно Протокол № 1, Комисията реши, че същите следва да бъдат взети под внимание 

при последващата проверка за съответствие с изискванията за подбор, поставени от 
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Възложителя, тъй като същите са постъпили в деловодството на Община Панагюрище в 

срок и отговарят на изискванията на чл.68 ал. 9 от ЗОП. 

  В хода на проверката за съответствие с изискванията на ЗОП и минималните 

изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в процедурата, по 

входящ номер на офертите, Комисията установи следното: 

I. За участника  „ЛФС“ ЕООД  с подадена оферта, с вх.  № 70-00-601/17.05.2016 

год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е 

изискала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на 

протокола:  

Членовете на комисията са установили, че участникът е посочил Обособена позиция 

№ 2 – Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ДЦДВХУ 

„Дъга“, като наименованието изписано след Обособена позиция № 2 съответства на 

Обособена позиция № 4.  

Oт „ЛФС“ ЕООД , в деловодството на Възложителя с писмо, 1. с изх.  № 

1255/09.06.2016 год., са постъпили следните документи: 

Писмо разяснение, с което участникът е потвърждава, че е подал оферта  за 

Обособена позиция № 2. 
  Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Доказателствата за 

техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят 

на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената 

поръчка и покриват изискванията за подбор. 

  Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието, на които е основание 

за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП. 

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Плик №2 

„Техническа оферта“. 

II. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение 

за изпълнение на поръчката” на участниците, които отговарят на изискванията за подбор, а 

именно: 

1. Разглеждане на „Техническите предложения“   на участника „Йоги 5“ ЕООД:  

Плик №2 „Техническа оферта“ по Обособена позиция № 1;  

Плик №2 „Техническа оферта“ по Обособена позиция № 5; 

2. Разглеждане на „Техническите предложения“   на участника „ЛФС“ ЕООД:  

Плик №2 „Техническа оферта“ по Обособена позиция № 1;  

Плик №2 „Техническа оферта“ по Обособена позиция № 2; 

3. „Разглеждане на „Техническите предложения“   на участника Консорциум 

„Корект кетъринг“ДЗЗД:  
Плик №2 „Техническа оферта“ по Обособена позиция № 1;  

Плик №2 „Техническа оферта“ по Обособена позиция № 2; 

Плик №2 „Техническа оферта“ по Обособена позиция № 5; 

4. Разглеждане на „Техническите предложения“   на участника „Хашъмов“ ЕООД:  

Плик №2 „Техническа оферта“ по Обособена позиция № 1;  

 

Комисията канстатира, че горепосочените участници са представили „Техническо 

предложение“ в пълно съответствие с образеца от документацията за участие – Приложение 

№6, в същите се съдържат изискуемите реквизити и отговарят на поставените изисквания на 

Възложителя в документацията за участие.  
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III. До отваряне на ценовите предложения се допускат следните участници, по 

обособени позиции: 

по Обособена позиция № 1: 

1. „Йоги 5“ ЕООД; 

2. „ЛФС“ ЕООД; 

3. Консорциум „Корект кетъринг“ДЗЗД; 

4. „Хашъмов“ ЕООД. 
 

по Обособена позиция № 2: 

1. „ЛФС“ ЕООД; 

2. Консорциум „Корект кетъринг“ДЗЗД; 
 

по Обособена позиция № 3: 

Няма постъпили оферти. 

 

по Обособена позиция № 4: 

Няма постъпили оферти. 

 

по Обособена позиция № 5: 

1. „Йоги 5“ ЕООД; 

2. Консорциум „Корект кетъринг“ДЗЗД. 

 Работата на комисията приключи в 14.00 часа на 16.06.2016 г. Председателят на 

Комисията закри заседанието, като определи участниците да бъдат поканени за отваряне на 

Пликове № 3 „Предлагана цена” на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, насрочи следващото си 

заседание за  21.06.2016 г. в 11:00 часа в Приемна зала на Общинска администрация - 

Панагюрище. Също така Председателят на комисията определи, съобщение за датата, часа и 

мястото на отваряне на ценовите оферти да бъде публикувано в профила на купувача. 

Настоящият протокол е съставен на 16.06.2016 г. За верността на гореизложеното комисията 

се подписва в състав както следва: 

 

Приложения: 

1. Допълнително представени документи  – 1 бр.; 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………(п)…………….                  

                                  (Невин Скендер)    

Членове: 
1.………(п)…………….     3. ………(п)………….. 

   (Нора  Кунчева)       (Анелия Караколева) 

 

 2………(п)...……………….    4…………(п)…………...  

  (Нонка Караиванова-Филина)   (Лиляна Пенчева) 

 

  

 Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД 


