
  

     ОБЩИНА ГУРКОВО 
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 

 

 

Утвърдил: /П.П./ Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

Станьо Георгиев 

За Кмет на община Гурково 

/Оправомощен със Заповед № 3-316/05.07.2018 г. на Кмета на община Гурково/ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 12.07.2018 г. в 13:35 часа след проведен жребий по реда на чл.67, ал.1 от 

ППЗОП, комисия в състав: 

 

Председател: 

М.И. - Ръководител на проект BG05FMOP001-3.002-0083-С05  ”Осигуряване на 

топъл обяд в община Гурково”’ 

Членове: 

1) И.Г. –  юрист; 

2) Д.К. - ст. специалист „Обществени поръчки и инвестиционни дейности”; 

 

назначена със Заповед № З-329/12.07.2018 г. на Кмета на Община Гурково със задача да 

проведе преговори с представители на участниците подали оферти във връзка с 

обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Приготвяне и доставка на 

топъл обяд по предварителна заявка на Община Гурково, във връзка с 

изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с рег. № BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”, открита с Решение № З-

306/02.07.2018 г. на Кмета на община Гурково и вписана в Регистъра на обществените 

поръчки с номер 00694-2018-0004. 

Съгласно проведен жребии комисията проведе преговори с вторият участник 

„Топлоконтакт- Сливен” ЕООД гр. Сливен за възлагане на обществена поръчка чрез 

пряко договаряне с предмет: „Приготвяне и доставка на топъл обяд по 

предварителна заявка на Община Гурково, във връзка с изпълнение на процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 

BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица”. 

При провеждане на преговорите, комисията зададе въпроси на участника, от 

които се установи следното: 
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Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя при следните условия: 

- Срокът за подмяна на доставената храна, несъответстваща на изискванията на  

Възложителя относно качество, количество, опаковка и др. видими към момента 

на доставка е до 1 /един/ час от уведомяването за констатираните отклонения. 

- Всяка храна ще бъде приготвяна от участникът в деня на доставката. 

- Доставките на готовата храна ще се осъществява всеки работен ден от 

седмицата, на всеки от 4-те пункта на територията на общината, за времето от 11,30 

часа до 13,30 часа. 

- Предложената обща концепция за приготвяне и предоставяне на топла 

пакетирана храна, която съдържа следните разработени компоненти: Предложено е 

меню, включващо супа и основно ястие, приготвени в грамаж, предвидени по Сборник 

с рецепти за заведения за обществено хранене, 1 примерни седмично менюта с 

ежедневно включено месо, тегло,  калорийност, наличие на алергени на всяка от 

приготвените храни. Предложен десерт при реализиране на икономия 5 /пет/ пъти 

седмично.  
Участникът разполага с обект находящ се в гр. Сливен, с рег. № 3195/23.10.2013 г. 

за обект тип Кухня- майка /Кетъринг/ с внедрена система за контрол на качеството. 

Доставката на приготвената храна ще се осъществява всеки работен ден от 11:30 

часа до 13:30 часа от служители на фирмата по пунктовете на територията на община 

Гурково в термо кутии и се превозват  в специализирани автомобили с регистрация в 

БАБХ. 

 

Цената, която може да предложи участника за 1 храноден на 1 лице, с включени 

всички разходи /транспортни и др./ до регистрираните пунктове на територията на 

община Гурково е 2,08 /два лева и осем стотинки/ без ДДС или 2,50 /два лева и 

петдесет стотинки/ с включено ДДС.  

Комисията състави настоящия протокол днес 12.07.2018 г. и на основание чл.67, 

ал.2 от ППЗОП покани представител на „Топлоконтакт- Сливен” ЕООД гр. Сливен, 

да прочете и подпише протокола от проведените преговори. 

 

 

За „Топлоконтакт- Сливен” ЕООД  – М.В.  ----------п------------- Информацията е 

заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 

 

 

М.И.:--------п--------- Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

И.Г.:---------п--------- Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

Д.К.:---------п--------- Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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