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ПРОТОКОЛ

от заседание па комисия назначена със заповед № РД—15-775/ 

10.09.20191. за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с 

предмет „Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка за 

учениците от I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Монтана, по обособени 

позиции, какго следва:

Обособена позиция №  1: „Приготвяне и доставка на готови ястия — 

кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от 1-ви до 

УП-ми клас;

Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на индивидуално 

опакована храна -  „закуска и плод“ по предварителна заявка за учениците от I- 

ви до IV-ги клас.

Днес, 10.09.2019г., се проведе заседание на комисията. Присъстваха 

всички членове па комисията.

Комисия та устонови, че по първата обособена позиция -  Доставка на 

готови ястия-кстъринг по предварителна заявка за обедно хранене за

учениците от 1-ви до УП-ми клас, в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Монтана, са постъпили З/три/ оферти от „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД, гр. София, ЕТ 

„ЕМА -  Емилия Лазарова“ гр. Монтана, „Фалкон 9“ ООД гр. Монтана.

Комисията пристъпи към разглеждане на документацията на 

участниците и установи, че са налице всички изискуеми документи на 

участниците „МАСТЪР-11ИК“ ЕАД, гр. София и Е Г „ЕМА -  Емилия Лазарова“ 

гр. Монтана. В документацията на „Фалкон 9“ ООД гр. Монтана липсват 

документи, доказващи собствеността па превозните средства или договори за 

наем на същи те. В гази връзка комисията
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РЕШИ:

Отстранява от по-нататъчно участие „Фалкон 9“ ООД, гр. Монтана, 

поради неизправност на докумен тацията.

Премина се към отваряне на ценовите предложения, които са, както 

следва:

„М АСТЪР-ПИК“ ЕАД, гр. София -  2.15 лева без ДДС 

ЕТ „ЕМА -  Емилия Лазарова“ гр. Монтана -  2.10 лева без ДДС 

Във връзка с горното комисията 

РЕШИ:

Определя за спечелил обществената поръчка ЕТ „ЕМА -  Емилия 

Лазарова“ гр. Монтана с цена от 2.10 лева без ДДС и предлага на директора на 

в 1 ОУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Монтана да сключи договор със същия.

По втората обособена позиция - Доставка на индивидуално опакована 

храна - „закуска и/или плод“ за ученици I - IV клас в 1 ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” гр. Мон тана комисията установи, че са подадени 3 (три) оферти - от 

„МАСТЪР-ПИК“ ЕАД, гр. София, „Елиаз“ ООД. гр. София и „Валка“ ЕООД. 

гр. Монтана.

Комисията пристъпи към разглеждане на документацията на 

участниците и установи, че са налице всички изискуеми документи на всички 

участници.
т

Премина се към отваряне на ценовите предложения, които са, както 

следва:

„МАСТЪР-11ИК“ ЕАД, гр. София -  0.50 лв без ДДС 

„Елиаз“ ООД, гр. София -  0.48 лв. без ДДС 

„Валка“ ЕООД -  0.50 лв„ без ДДС 

В тази връзка Комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ:



Обявява за спечелил обществената поръчка по обособена позиция 2 

„Елиаз“ ООД, гр. София с цена от 0.48 лв. без ДДС и препоръчва на директора 

на I ОУ „Св. св. Кирил и Метолий” , гр. М о т а н а  ла сключи договор със същия.

КОМИСИЯ:

Теодора Владимирова ^


