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П Р О Т О К О Л
от заседание на комисия, назначена със Заповед №  РД 15-6/19.09.2017 год., 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 М етодий“, гр. М онтана, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №  1: „Приготвяне и доставка на готови ястия -  кетъринг 
по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от I-ви до VII-ми клас;

Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на индивидуално 
опакована храна -  „закуска и плод“ по предварителна заявка за учениците от 1-ви 
до lV-ти клас.

Днес, 19.09.2017 год. се проведе заседание на комисията. Присъстваха 
всички членове на комисията.

Комисисята установи, че по първата обособена позиция - „Приготвяне и 
доставка на готови ястия -  кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за 
учениците от I-ви до VII-ми клас -  са постъпили 3 (три) оферти от „Иванес Н“ 
ЕООД, гр. Монтана, «Фалкон 9» ООД, гр. М онтана и «Тара2016» ЕООД, гр. 
Монтана!

Комисията пристъпи към разглеждане на документацията на участниците и 
установи, че за участниците „Иванес Н“ ЕООД, гр. Монтана, «Фалкон 9» ООД, 
гр. Монтана са налице всички изискуеми документи. При отварянета на плика, 
съдържащ офертата на „Тара 2016” ЕООД, се установи, че са представени само 
две декларации, както и ценово предложение, което не се намира в отделен 
запечатан плик. В тази връзка комисията

РЕШИ:
Поради несъответствие на документацията с изискванията на възложителя 

ОТСТРАНЯВА „Тара 2016” ЕООД от по-нататъчно участие в процедурата.
Комисията премина към отваряне на ценовите предложения на останалите 

двама участници, които са, както следва:
„Иванес Н“ ЕООД -  2.58 лева с ДДС за храноден
„Фалкон 9“ ООД -  2.46 лева с ДДС за храноден

Във връзка с горното, комисията

РЕШИ:
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Определя за спечелил обществената поръчка „Фалкон 9“ ООД, гр. М онтана 
и предлага на директора на в I ОУ „Св. св. Кирил и М етодий” , гр. М онтана да 
сключи договор със същия.

По втората обособена позиция - „Приготвяне и доставка на индивидуално 
опакована храна -  „закуска и плод“ по предварителна заявка за учениците от 1-ви 
до IУ-ти клас комисията установи, че са подадени 2 (две) оферти -  от „Дикмонт“ 
ООД, гр. Монтана и „Валка“ ЕООД, гр. Монтана.

Комисията пристъпи към разглеждане на документацията на участниците и 
установи, че са налице всички изискуеми документи и се премина към отваряне 
на ценовите предложения, които са, както следва:

„Дикмонт“ ООД -  0.58 лева с ДДС;
„Валка“ ЕООД - 0.54 левас ДДС;

Във връзка с горното, комисията

РЕШИ:
*

Обявява за спечелил обществената поръчка по обособена позиция 2 „Валка“ 
ЕООД и препоръчва на директора на I ОУ „Св. св. Кирил и М етодий”, гр. 
М онтана да сключи договор със същия.

КОМ ИСИЯ:


