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       ОБЩИНА ГУРКОВО 

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

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 
ФАКС 04331/ 2887, e-mail – gurkovo_obs@abv.bg 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от заседанието на комисията, назначена със Заповед № З-410/04.09.2018 г. на Кмета на 

община Гурково по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на 

оферти с обява № К-2059/21.08.2018 г. с предмет: „Доставка на хранителни продукти 

за нуждите на общински заведения на територията на Община Гурково по 

обособени позиции : №1. Хляб и хлебни изделия; №2. Мляко и млечни продукти; 

№3. Месо и месни продукти; №4. Плодове и зеленчуци- пресни; № 5. Консерви и 

замразени храни; № 6. Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и 

други храни” открита със Заповед № З-385/21.08.2018 г., публикувана информация в 

Регистъра на обществените поръчки с идентификационен номер 9079907, Заповед за 

удължаване първоначалния срок за получаване на оферти № З-397/30.08.2018 г. и 

публикувана информация в Регистъра на обществените поръчки с идентификационен 

номер 9080288. 

 

 

Днес 04.09.2018 г. /вторник/ в гр. Гурково, в изпълнение на Заповед № З-

410/04.09.2018 г. на Кмета на община Гурково, на основание чл. 97, ал.1 от ППЗОП и 

публикувана обява за събиране на оферти с изх. К-2059/21.08.2018 г., с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински заведения на 

територията на Община Гурково по обособени позиции: №1. Хляб и хлебни 

изделия; №2. Мляко и млечни продукти; №3. Месо и месни продукти; №4. 

Плодове и зеленчуци- пресни; № 5. Консерви и замразени храни; № 6. Пакетирани 

хранителни продукти, варива, подправки и други храни”, комисия в състав: 

 

Председател: И.Г.- юрист; 

 

И членове: 

1. М.И.- гл. експерт „Образование, здравеопазване и култура”; 

2. Д.К. - ст. спец. „Обществени поръчаки и инвестиционни дейности”; 

 

се събра в сградата на общинска администрация- Гурково, на адрес: гр. Гурково, 

6199, общ. Гурково, обл. Стара Загора, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3 от 11:00 

часа да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в обществена поръчка 

чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 

нуждите на общински заведения на територията на Община Гурково по обособени 

позиции: №1. Хляб и хлебни изделия; №2. Мляко и млечни продукти; №3. Месо и 

месни продукти; №4. Плодове и зеленчуци- пресни; № 5. Консерви и замразени 

храни; № 6. Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни”. 

Съгласно чл. 187, ал.1 от ЗОП на 21.08.2018 г. в Профил на купувача, „обяви за 

събиране на оферти” на интернет страницата на община Гурково на адрес: 

mailto:gurkovo_fls@abv.bg
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http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail-69.html.  , е публикувана обява с изх. № 

К-2059/21.08.2018 г. за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на 

офертите- 30.08.2018 г., на същата дата на Портала на обществените поръчки на АОП е 

публикувана „Информация за публикуване в профил на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП” с ID: 9079907.  

В определния срок за подаване на оферти- 30.08.2018 г. в деловодството на 

общинска администрация- Гурково е входирана 1 /една/ оферта. 

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП, със Заповед № З-397/30.08.2018 г. 

първоначалният срок за представяне на оферти е удължен до 17:00 часа на 03.09.2018 

г., като е публикувано съобщение на профил на купувача „обяви за събиране на 

оферти” на интернет страницата на община Гурково и е изпратена „Информация за 

публикуване в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, 

ал.3 от ЗОП” за удължаването, публикувана на Портала на обществените поръчки на 

АОП с ID: 9080288. 

Съгласно чл. 48, ал.6 от ППЗОП, в 10:55 часа на 04.09.2018 г. от деловодството 

на общината с Приемо- предавателен протокол, бяха предадени на председателя на 

комисията, регистър за подадени оферти, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП 

и 2 /два/ броя оферти. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комияита откри заседанието. 

На публичното заседание не присъстват представители на участниците. 

 

Председателят на комисията уведоми членовете на комисията, че в обявения 

срок- до 17:00 часа на 03.09.2018 г. са постъпили 2 /две/ оферти, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Име на участника: Вх.№ и дата 

на подаване 

на офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Обособени 

позиции 

1. “Надежда 2000” ЕООД вх. № К-2140 

от 30.08.2018 г 

13:56 часа; №№ 2, 3, 4, 5, 

6; 

2. „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД вх.№ К-2158 от 

03.09.2018 г. 

13:07 часа №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6; 

 

След запознаване с входящия регистър на подадените оферти, всеки член на 

комисията подписа декларация по чл. 51, ал.8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, 

ал.2 от ЗОП. 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като на основание 

чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, обяви ценовите предложения, както следва: 

1. Участник №1- „Надежда 2000” ЕООД. 

Участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, с не 

нарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП.  

Комисията отвори опаковката с офертата на участника и обяви ценовите 

предложения по отделните обособени поции, предмет на обществената поръчка, както 

следва: 

 Предложена цена от участника за изпълнние на Обособена позиция 2:  

„Мляко и млечни продукти”- 11 414,00 лева / единадесет хиляди четиристотин и 

четиринадесет/ лева без включено ДДС. 

 

 Предложена цена от участника за изпълнение на Обособена позиция 3:  

„Месо и месни продукти”- 11 007,30 /единадесет хиляди седем лева и тридесет 

стотинки/ без включено  ДДС. 

 Предложена цена от участника за изпълнение на Обособена позиция 4:  

http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail-69.html
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„Плодове и зеленчуци- пресни”- 4 692,00 /четири хиляди шестстотин деветдесет и 

два/ лева без включено ДДС. 

 Предложена цена от участника за изпълнение на Обособена позиция 5:  

„Консерви и замразени храни”- 5 516,30 /пет хиляди петстотин и шестнадесет лева и 

тридесет стотинки/ без включено ДДС. 

 Предложена цена от участника за изпълнение на Обособена позиция 6:  

„Пакетиран хранителни продукти, варива, подправки и други храни” – 4 765,50 /четири 

хиляди седемстотин шестдесет и пет лева и петдесет стотинки/ без включено ДДС. 
 

2. Участник №2 „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД. 

Участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, с не 

нарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП.  

Комисията отвори опаковката с офертата на участника и обяви ценовите 

предложения по отделните обособени поции, предмет на обществената поръчка, както 

следва: 

 Предложена цена от участника за изпълнние на Обособена позиция 1- „Хляб  

и хлебни изделия”- 3 496,50 /три хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и 

петдесет стотинки/ без включено ДДС. 

 Предложена цена от участника за изпълнние на Обособена позиция 2:  

„Мляко и млечни продукти”- 11 403,50 лева / единадесет хиляди четиристотин и три 

лева и петдесет стотинки/ без включено ДДС. 

 Предложена цена от участника за изпълнение на Обособена позиция 3:  

„Месо и месни продукти”- 10 989,70 /десет хиляди деветстотин осемдесет и девет 

лева и седемдесет стотинки/ без включено  ДДС. 

 Предложена цена от участника за изпълнение на Обособена позиция 4:  

„Плодове и зеленчуци- пресни”- 4 685,05 /четири хиляди шестстотин осемдесет и пет 

лева и пет стотинки/ лева без включено ДДС. 

 Предложена цена от участника за изпълнение на Обособена позиция 5:  

„Консерви и замразени храни”- 5 072,50 /пет хиляди седемдесет и два лева и петдесет  

стотинки/ без включено ДДС. 

 Предложена цена от участника за изпълнение на Обособена позиция 6:  

„Пакетиран хранителни продукти, варива, подправки и други храни” – 5 080,00 /пет 

хиляди и осемдесет лева/ без включено ДДС. 

 

След извършване на тези действия приключи публината част от работата на 

комисията. 

Комисията продължи работата си на закрито заседание на 05.09.2018 г. в 

непроменен състав, като разгледа документите за съответствие с изискванията към 

личното състочние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и констатира 

следното: 

1. Участник №1- „Надежда 2000” ЕООД е представил: 

 Списък на документитие, съдържащи се в офертата; 

 Декларация за регистрация по ЗТР; 

 Представяне на участника; 

 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.  

54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 

 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.  

54, ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

 Списък – декларация на доставките, които са идентични или сходни с  

предмета на поръчката за обособени позиции № 2, 3, 4, 5 и 6, придружени с копия на 

Удостоверения за изпълнени доставки. 

 Удостоверение, издадено от ОДБХ на хладилна складова база за търговия с  
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храни и хранителни продукти, придружено с копие на Договор за наем на обекта; 

 Удостоверения за транспортните средства, с които разполага участника,  

придружени с копия на талоните за собственост на автомобилите; 

 Декларация за участие на подизпълнител; 

 Технически предложения -5 бр.; 

 Ценови предложения- 5 бр.; 

 

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че всички 

изискуеми документи са подадени от надлежното, съгласно чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП, 

лице, а именно управителят на дружеството. 

Помощният орган на възложителя, за да се увери в съответствието с поставения  

критерий за подбор „Годност”, извърши насрещна проверка в публичния регистър на 

„Българската агенция по безопастност на храните”, за притежаване на Удостоверение 

за регистрация на обект за търговия на едро с храни. Справката показа достоверност на 

заявените данни. 

По отношение на критериите за подбор „Технически и професионални 

способности”, комисията извърши справки в публични регистри и установи следното: 

Участника е представил Списък- декларация с която декларира, че през 

последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейности с 

предмет, идентични или сходни с тези на поръчката /една или повече/ за съответната 

обособена позиция. 

Комисията извърши справка в Регистъра на обществените поръчки за 

достоверността на изпълнените договори, описани от участника в горепосочената 

декларация и констатира, че конкретно за доказателство за идентични или сходни 

доставки с тези на обособени позиции №№ 5 и 6 участникът е декларирал изпълнение 

на договори, които всъщност не е изпълнил. 

При извършената проверка комисията констатира следното: 

За доказателство, че участника отговаря на критерии за подбор по чл. 63, ал.1  

1, т. 1, буква „б”, а именно да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сгоден с 

тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата за 

съответната обособена позиция, участник Участник №1- „Надежда 2000” ЕООД е 

описал, че е извършил „Доставка на хранителни продукти в това число и на консерви и 

замразени храни за нуждите на детски и социални заведения, находящи се на 

територията на община ……….” за периода от 06.01.2015 г. до 06.01.2016 г. и „Доствка 

на хранителни продукти в в това число на пакетирани хранителни продукти, варива, 

подправки и други храни за нуждите на на детски и социални заведения, находящи се 

на територията на община ……….”.  

Комисията извърши справка в Регистъра на обществените поръчки, конкретно за 

изпълнение на тези договори и установи, че участника е представил неверни данни”.  

На база гореизложеното комисията единодушно взе решение, да не допусне до по-

нататъшно разглеждане на предложението на Участник №1- „Надежда 2000” ЕООД, 

за обособени позиции № 5 и № 6, поради това, че не отговаря на критерии за подбор. 

 

Останалата информация в представените документи отговаря на изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

На основание направените констатации Комисията взе единодушно решение, да 

допусне до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №1- „Надежда 

2000” ЕООД за обособени позиции № 2, 3 и 4. 

2. Участник №2 „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД е представил: 
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 Списък на документитие, съдържащи се в офертата; 

 Декларация за регистрация по ЗТР; 

 Представяне на участника; 

 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.  

54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 

 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.  

54, ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

 Списък – декларация на доставките, които са идентични или сходни с  

предмета на поръчката за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, придружени с копия 

на Удостоверения за изпълнени доставки. 

 Удостоверение, издадено от ОДБХ на хладилна складова база за търговия с  

храни и хранителни продукти, придружено с копие на Договор за наем на обекта; 

 Удостоверения за транспортните средства, с които разполага участника,  

придружени с копия на талоните за собственост на автомобилите; 

 Декларация за участие на подизпълнител; 

 Технически предложения -6 бр.; 

 Ценови предложения- 6 бр.; 

 

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че всички 

изискуеми документи са подадени от надлежното, съгласно чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП, 

лице, а именно управителят на дружеството. 

Помощният орган на възложителя, за да се увери в съответствието с поставения  

критерий за подбор „Годност”, извърши насрещна проверка в публичния регистър на 

„Българската агенция по безопастност на храните”, за притежаване на Удостоверение 

за регистрация на обект за търговия на едро с храни. Справката показа достоверност на 

заявените данни. 

По отношение на критериите за подбор „Технически и професионални 

способности”, комисията извърши справки в публични регистри на Регистъра за 

обществени поръчки и регистъра на транспортните средства за превоз на суровини и 

храни от животниски произход на „Българската агенция по безопастност на храните”. 

Справката показа достоверност на заявените данни. 

На база направените справки, Комисията установи, че информацията в 

представените документи, отговарят напълно на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

На основание направените констатации Комисията взе единодушно решение  да 

допусне до по-нататъшно разглеждане на предложението Участник №2 „Ник-Инвест-

Казанлък” ЕООД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

 

След извършване на тези действия комисията продължи своята работа по 

разглеждането на техническите предложения на допуснатите участници, както следва: 

 

1. Участник №1- „Надежда 2000” ЕООД. 

1.1.  Техническо предложение за обособена позиция № 2 „Мляко и млечни  
продукти”- е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

1.2. Техническо предложение за обособена позиция № 3 „Месо и месни  
продукти” - е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

1.3. Техническо предложение за обособена позиция № 4 „Плодове и зеленчуци-  
пресни”- е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

 

 На база гореизложеното комисията взе решение да допусне до разглеждане на 

ценово предложение Участник №1- „Надежда 2000” ЕООД за обособени позиции № 

2, 3 и 4. 
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2. Участник № 2 - „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД. 

2.1. Техническо предложение за обособена позиция №1. Хляб и хлебни изделия –  

е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

2.2. Техническо предложение за обособена позиция № 2 „Мляко и млечни  

продукти”- е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

2.3. Техническо предложение за обособена позиция № 3 „Месо и месни  

продукти” - е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

2.4. Техническо предложение за обособена позиция № 4 „Плодове и зеленчуци-  

пресни”- е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

2.5. Техническо предложение за обособена позиция № 5 „Консерви и замразени  

Храни” - е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

2.6. Техническо предложение за обособена позиция № 6 „Пакетирани  

хранителни продукти, варива, подправки и други храни” - е в пълно съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

 

На база гореизложеното комисията взе решение да допусне до разглеждане на 

ценово предложение Участник № 2 - „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД за обособени 

позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на ценовите предложения на 

допуснатите участници, както следва: 

 

1. Участник №1- „Надежда 2000” ЕООД. 

1.1.Представеното Ценово предложение за Обособена позиция 2: „Мляко и  

млечни продукти” е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. При 

извършената проверка не са установени никакви аритметични грешки.  

1.2.Представеното Ценово предложение за Обособена позиция 3: „Месо и  

месни продукти” е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. При 

извършената проверка не са установени никакви аритметични грешки.  

1.3.Представеното Ценово предложение за Обособена позиция 4: „Плодове и  

зеленчуци- пресни” е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. При 

извършената проверка не са установени никакви аритметични грешки.  

 

 На основание гореизложеното, комисията взе единодушно решение да допусне 

Участник №1- „Надежда 2000” ЕООД до оценяване на подадената оферта, съответно 

за обособени позиции № 2, 3 и 4 по критерии за възлагане „икономически най- изгодна 

оферта”, въз основа на критерии „най- ниска цена”. 

 

2. Участник № 2 - „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД. 

2.1.Представеното Ценово предложение за Обособена позиция №1 „Хляб и  

хлебни изделия”– е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. При 

извършената проверка не са установени никакви аритметични грешки.  

2.2.Представеното Ценово предложение за за обособена позиция № 2 „Мляко и  

млечни продукти”- е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. При 

извършената проверка не са установени никакви аритметични грешки.  

2.3.Представеното Ценово предложение за за обособена позиция № 3 „Месо и  

месни продукти” - е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. При 

извършената проверка не са установени никакви аритметични грешки.  

2.4.Представеното Ценово предложение за за обособена позиция № 4 „Плодове и  

зеленчуци- пресни”- е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. При 

извършената проверка не са установени никакви аритметични грешки.  
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2.5.Представеното Ценово предложение за за обособена позиция № 5 „Консерви и  

замразени храни” - е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. При 

извършената проверка не са установени никакви аритметични грешки.  

2.6.Представеното Ценово предложение за за обособена позиция № 6  

„Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни” - е в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя. При извършената проверка не са 

установени никакви аритметични грешки.  

 

На основание гореизложеното, комисията взе единодушно решение да допусне 

Участник № 2 - „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД до оценяване на подадената оферта, 

съответно за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по критерии за възлагане 

„икономически най- изгодна оферта”, въз основа на критерии „най- ниска цена”. 

 

Комисията пристъпи към оценка на офертите на база обявеният критерии за 

възлагане „икономически най-изгодна оферта”, въз основа на критерии „най-ниска 

цена” и извърши следното класиране: 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 

 

 Първо място: „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД; 

 

Комисията предлага на възложителя за Изпълнител на обособена позиция № 1 

„Хляб и хлебни изделия”, да бъде избран класирания на първо място участник: „Ник-

Инвест-Казанлък” ЕООД, ЕИК 123732779, с адрес: гр. Казанлък, 6100, бул. 

„Никола Петков“ № 100, за който не са налице основания за отстраняване, отговаря 

на критериите за подбор, в подадената от него оферта е приложил най-ниска цена, 

съгласно прилагането на обявените от възложителя условия и избрания критерии за 

възлагане. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

 

 Първо място: „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД; 

 Второ място: „Надежда 2000” ЕООД;  

Комисията предлага на възложителя за Изпълнител на обособена позиция № 2 

„Мляко и млечни продукти”, да бъде избран класирания на първо място участник: 

„Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД, ЕИК 123732779, с адрес: гр. Казанлък, 6100, бул. 

„Никола Петков“ № 100, за който не са налице основания за отстраняване, отговаря 

на критериите за подбор, в подадената от него оферта е приложил най-ниска цена, 

съгласно прилагането на обявените от възложителя условия и избрания критерии за 

възлагане. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: 

 

 Първо място: „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД; 

 Второ място: „Надежда 2000” ЕООД;  

Комисията предлага на възложителя за Изпълнител на обособена позиция № 3 

„Месо и месни продукти”, да бъде избран класирания на първо място участник: „Ник-

Инвест-Казанлък” ЕООД, ЕИК 123732779, с адрес: гр. Казанлък, 6100, бул. 

„Никола Петков“ № 100, за който не са налице основания за отстраняване, отговаря 

на критериите за подбор, в подадената от него оферта е приложил най-ниска цена, 
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съгласно прилагането на обявените от възложителя условия и избрания критерии за 

възлагане. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: 

 

 Първо място: „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД; 

 Второ място: „Надежда 2000” ЕООД;  

Комисията предлага на възложителя за Изпълнител на обособена позиция № 4 

„Плодове и зеленчуци- пресни”, да бъде избран класирания на първо място участник: 

„Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД, ЕИК 123732779, с адрес: гр. Казанлък, 6100, бул. 

„Никола Петков“ № 100, за който не са налице основания за отстраняване, отговаря 

на критериите за подбор, в подадената от него оферта е приложил най-ниска цена, 

съгласно прилагането на обявените от възложителя условия и избрания критерии за 

възлагане. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: 

 

 Първо място: „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД; 

Комисията предлага на възложителя за Изпълнител на обособена позиция № 5 

„Консерви и замразени храни”, да бъде избран класирания на първо място участник: 

„Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД, ЕИК 123732779, с адрес: гр. Казанлък, 6100, бул. 

„Никола Петков“ № 100, за който не са налице основания за отстраняване, отговаря 

на критериите за подбор, в подадената от него оферта е приложил най-ниска цена, 

съгласно прилагането на обявените от възложителя условия и избрания критерии за 

възлагане. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: 

 

 Първо място: „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД; 

Комисията предлага на възложителя за Изпълнител на обособена позиция № 6 

„Пакетирани храни, варива, подправки и други храни”, да бъде избран класирания на 

първо място участник: „Ник-Инвест-Казанлък” ЕООД, ЕИК 123732779, с адрес: гр. 

Казанлък, 6100, бул. „Никола Петков“ № 100, за който не са налице основания за 

отстраняване, отговаря на критериите за подбор, в подадената от него оферта е 

приложил най-ниска цена, съгласно прилагането на обявените от възложителя условия 

и избрания критерии за възлагане. 

 

С това комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на 

офертите на 07.09.2018 г. в 14:00 ч. 

 

 Настоящият Протокол, представляващ цялостният и окончателен протокол на 

комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с  № 

К-2059/21.08.2018 г. с предмет„Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

общински заведения на територията на Община Гурково по обособени позиции: 

№1. Хляб и хлебни изделия; №2. Мляко и млечни продукти; №3. Месо и месни 

продукти; №4. Плодове и зеленчуци- пресни; № 5. Консерви и замразени храни; № 

6. Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни”, открита 

със Заповед № З-385/21.08.2018 г., публикувана информация в Регистъра на 

обществените поръчки с идентификационен номер 9079907, Заповед за удължаване 
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първоначалния срок за получаване на оферти № З-397/30.08.2018 г. и публикувана 

информация в Регистъра на обществените поръчки с идентификационен номер 

9080288, и се предава на възложителя за утвърждаване по реда на чл. 97, ал. 4 от 

ППЗОП. 

Приложения: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с 

подадените оферти от участниците. 

 

 Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на 

07.09.2018 г.,  както следва: 

 

Председател: адв. И.Т. -----п------ 

 

Членове: 

1. М.И.  -----п------ 

 

 

2. Д.К.  -----п------ 

 

Настоящият Протокол, представляващ цялостният и окончателен протокол на 

комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с № 

К-2059/21.08.2018 г. с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

общински заведения на територията на Община Гурково по обособени позиции: 

№1. Хляб и хлебни изделия; №2. Мляко и млечни продукти; №3. Месо и месни 

продукти; №4. Плодове и зеленчуци- пресни; № 5. Консерви и замразени храни; № 

6. Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни”, открита 

със Заповед № З-385/21.08.2018 г., публикувана информация в Регистъра на 

обществените поръчки с идентификационен номер 9079907, Заповед за удължаване 

първоначалния срок за получаване на оферти № З-397/30.08.2018 г. и публикувана 

информация в Регистъра на обществените поръчки с идентификационен номер 

9080288, заедно с цялата документация по обществената поръчка и подадените от 

участниците оферти, и е приет и утвърден от Възложителя на основание чл. 97, ал. 4 от 

ППЗОП.  

 

Дата: 07.09.2018 г. 

 

УТВЪРДИЛ: /П.П./  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ИВАН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

 

 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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