
ПРОТОКОЛ 
От дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 

за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З от ЗОП с предмет: 
"Приготвяне и доставка на закуски за учениците or ПГ и начален етап (I-IV клас) 

в ОУ „Христо Смирненски"- Хасково през 2017г ". 

Комисия, назначена със Заповед № 404/09.02.2017г на Директора на ОУ 
"Хр.Смирненски" в състав: 

Председател: Зоя Петрова Зарчева - правоспособен юрист, адвокат от АК гр. Хасково 
Членове: 
1. Мария Тенева Делчева - заместник-директор АСД 
2. Тянка Георгиева Дойчева - главен счетоводител, 

започна работа на 10.02.2017 год. в 10.30 часа в сградата на ОУ 
"Хр.Смирненски", счетоводство. 

Председателят и членовете на комисията се запознаха със Заповед № 
404/09.02.2017г на Директора на ОУ "Хр.Смирненски". Председателят прие срещу 
подпис подадената оферта, която се предостави на комисията за разглеждане. До 
крайния срок за подаване на оферти, вкл.удължения срок съгл.чл.188, ал.2 от ЗОП е 
постъпила една оферта от следния участник: ЕТ „ТАНО-НИКОЛАЙ ТРАИЛОВ", със 
седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул."Бяло море" № 31, 
представляван от Николай Савков Траилов, с подадена оферта с вх.№ 011/06.02. 
2017г. в 11.05 часа 

След получаване на офертата членовете на комисията подписаха декларации за 
обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

На отварянето на офертата не присъства представител на участника. 

I. Комисията продължи своята работа в открито заседание, като пристъпи към 
отваряне на подадената оферта и обявяване на ценовото предложение на участника. 

ЕТ „ТАНО-НИКОЛАЙ ТРАИЛОВ", ЕИК 126163482, със седалище и адрес 
на управление: гр.Хасково, ул."Бяло море" № 31, е с подадена оферта в запечатана 
непрозрачна опаковка с вх.№ 011/06.02. 2017г. в 11.05ч. от Николай Савков Траилов. 

Комисията обяви ценовото предложение на участника, а именно: обща цена - 33 
666 лева без ДДС; единична цена - 0,50 лева без ДДС. 

II. Комисията продължи работата си в закрито заседание за разглеждане на 
подадената оферта за съответствието й с изискванията към личностното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията пристъпи към проверка и разглеждане на документите, приложени 
към офертата. 

Въз основа на извършената проверка относно съответствието на офертата и 
приложените документи с изискванията към личностното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя, комисията констатира: 

Не са налице липси, непълноти или несъответствие на информация, 
вкл.нередовност или фактическа грешка. Подадената оферта от участника ЕТ 
„ТАНО-НИКОЛАЙ ТРАИЛОВ"-гр.Хасково съответства на изискванията относно 
личностното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на 
възложителя. 



III. Комисията пристъпи към оценяване и класиране на офертата на 
допуснатия участник. 

С оглед на избрания критерий за възлагане на поръчката„най-ниска цена", 
комисията класира на ПЪРВО МЯСТО участника ЕТ „ТАНО-НИКОЛАЙ 
ТРАИЛОВ", със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул."Бяло море" 
№ 31, вписан в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 
126163482, с предложена най-ниска обща цена - 33 666 /Тридесет и три хиляди 
шестстотин шестдесет и шест/ лева без ДДС; единична цена -0,50 /Нула цяло и 
петдесет/ лева без ДДС. 

Заседанието приключи в 10,55 часа. 
Протоколът се състави на 10.02.2017 г. и се подписа от членовете на комисията 

без особено мнение. 


