
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 2 "ЗДРАВЕЦ", ГРАД САНДАНСКИ 

П Р О Т О К О Л 
От дейността на комисия, назначена със Заповед № 100/ 30.03.2015г., 

за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: " Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 2 „Здравец", град Сандански " 

Днес 15.04.2015 год. в 12:00 часа в сградата на ОДЗ №2"3дравец", град Сандански, комисия в състав: 
Председател : Валентина Кирилова Костадинова - правоспособен юрист 
Членове: 

1. Христина Ив.Чорбаджийска на длъжност старши учител в ОДЗ №2"3дравец", 
2.Любка Спасова Шуманова на длъжност ЗАТС в ОДЗ №2"3дравец", 
3.Елена Иванова Чешмеджиева - медицинска сестра ОДЗ №2"3дравец", 
4.Фидана Иванова Везенкова - медицински техник в ОДЗ №2"3дравец", 

се събра за да отвори, ценовите предложения във връзка с публикувана процедура с предмет:" Доставка на 
храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №2"3дравец",гр.Сандански 
Процедурата е обособена в следните обособени позиции: 
Обособена позиция № 1. "Доставка на ХЛЯБ" 
Обособена позиция № 2"Доставка на месо и месни продукти „ 
Обособена позиция № 3"Доставка на плодове и зеленчуци" 
Обособена позиция №4„Доставка на основни хранителни продукти " 

Присъстват всички членове на комисията. 
На основание чл. 69а, ал.З от ЗОП отварянето на офертите е публично и на отварянето присъстват 

следните представители на участниците. 
1 .Илиана Иванова - упълномощен представител на „Еталон 66"ЕООД; 
2.Силвия Хаджимаргаритова - пълномощник на ЕТ"КОМ-Х" 
В тяхно присъствие комисията отвори Плик № 3 на участниците в процедурата, като оповести 

ценовите предложения и същите бяха подписани от членовете на комисията и присъстващите представители. 
Предложенията по обособени позиции са както следва: 

Обособена 
Позиция 

Наименование на участника Прогнозна 
стойност 

Предложена 
цена без ДДС 

Предложена 
цена с ДДС 

Позиция №1 „Еталон 66"ЕООД 
14 780 лв. 

10 145 лв. 12 174 лв. Позиция №1 
„Свети Врач 2003"ЕООД 14 780 лв. 10 070.83 лв. 12 085 лв. 

Позиция № 2 „Макенна"ЕООД 
18 020 лв. 

14 068.40 лв. 16 882.08 лв: Позиция № 2 
ЕТ"Хаджпмаргаритов- КОМ-

Х-Антоний 
X аджимаргаритов" 

18 020 лв. 13 449 лв. 16 138.80 лв. 

Позиция № 3 „СЮРСЕН"ЕООД 
28 336 лв. 

21 215.25 лв. 25 458.30 лв. Позиция № 3 
„Рупанов трейд"ЕООД 28 336 лв. 24 299.95 лв. 29 159.94 лв. 

Позиция № 4 „Макенна"ЕООД 
69 072 лв. 

162 706.69 лв. 75 248.02 лв. 
„Рупанов трейд"ЕООД 69 072 лв. 62 623 лв. 75 147.60 лв. 

На база на така предложените цени комисията прави следното класиране по обособени позиции: 

По позиция № 1 - Доставка на хляб 

1 .„Свети Врач 2003"ЕООД- предложена цена -10 070. 80 лв. без ДДС или 12 085 лв. с ДДС 
2. „Еталон 66"ЕООД- предложена цена - 10 145 лв. без ДДС или 12 174 лв. с ДДС 

По позиция № 2 - Доставка на месо и месни продукти 

1,ЕТ"Хаджимаргаритов- КОМ-Х-Антоний Хаджимаргаритов"- предложена цена 13 449 лв. без ДДС или 
16 138.80 лв. с ДДС 

2. „Макенна"ЕООД - предложена цена 14 068.40 лв. без ДДС или 16 882.08 лв. с ДДС 

По позиция М> 3 -Доставка на плодове и зеленчуци 

1. „СЮРСЕН"ЕООД- предложена цена 21 215.25 лв. без ДДС или 25 458.30 лв. с ДДС 



ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 2 "ЗДРАВЕЦ", ГРАД САНДАНСКИ 
2. „Рупанов трейд"ЕООД- предложена цена 24 299.95 лв. без ДДС или 29 159.94 лв. с ДДС 

По позиция № 4 - Доставка на основни хранителни продукти 

1. „Рупанов трейд"ЕООД предложена цена 62 623 лв. без ДДС или 75 147.60 лв. с ДДС ; 
2. „Макенна"ЕООД- предложена цена 62 706.69 лв. без ДДС или 75 248.02 лв. с ДДС 

Предвид направеното класиране Комисията предлага на Директора на ОДЗ № 2 „Здравец" в качеството си 
на Възложител да сключи догори с 

„Свети Врач 2003"ЕООД за позиция № 1 
ЕТ"Хаджимаргаритов- КОМ-Х-Антоний Хаджимаргаритов"- по позиция № 2 
„СЮРСЕН"ЕООД- по позиция № 3 
„Рупанов тр " ,и я 4 

Членове: 1 

Председате.1 

/ 

Протокола и цялата документация се предава на Възложителя за вземане на решение 

Получил протокола на 17.04.2015 год. 

ор ОДЗ № 2"3дравец' 


