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П Р О Т О К О Л

В изпълнение на Заповед № 07-213/01.09.2015 г. ОУ

събра комисия в състав:
Председател:
Снежана Христова - ст. учител в ОУ „Иларион Макариополски"
Членове:
1. Олга Бишир - юрист
2. Радка Господинова - лице, притежаващо професионална квалификация в 
областта на поръчката

Със задача:
да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти от участниците за 

„Доставка на готова закуска и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Иларион 
Макариополски", с. Любенова махала, общ. Нова Загора за учебната 
2015/2016 г.".

Комисията започна работа след получаване на регистъра и офертите в 
08:30 часа и констатира, че в посочения в публичната покана срок е 
постъпила една оферта от „Сивон" ЕООД, гр. Нова Загора, вх. № 
246/03.09.2015 г., 14:20 ч.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците 
или други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото 
предложение:

Участникът „Сивон" ЕООД, гр. Нова Загора, предлага цена за 1 бр. закуска 
- 0.50 лв. с ДДС, за 1 бр. обяд -  1.60 лв. с ДДС.

След като се запозна със съдържанието на представената оферта, 
комисията констатира, че участникът „Сивон" ЕООД, гр. Нова Загора, 
участващ за позиция № 1 и позиция № 2 е представил всички изискуеми за 
участие в процедурата документи, предлага срок за реакция след 
рекламация - 20 минути.

С оглед на това, че е постъпила само една оферта за позиция 
„Сутрешна закуска" и позиция „Топъл обяд" от участника „СИВОН" ЕООД, гр. 
Нова Загора, не може да се извърши оценяване по заложения критерий и 
съответно не може да се осъществи класиране. Офертата на участника 
отговаря на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, 
предложената от него цена е приемлива.

Въз основа на разгледаните документи и извършената оценка, 
комисията предлага договор за „Доставка на готова закуска и готов топъл 
обяд за учениците в ОУ „Иларион Макариополски", с. Любенова махала, общ. 
Нова Загора за учебната 2015/2016 г." за позиция „Сутрешна закуска" и 
позиция „Топъл обяд" да се сключи с участника „СИВОН" ЕООД, гр. Нова 
Загора.

Настоящият протокол е съставен съгласно изискванията на чл. 101г, 
ал. 4 от ЗОП и се приключи на 07.09.2015 г.

Иларион Макариополски", с. Любенова махала на се


