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ПРОТОКОЛ 

От 02.08.2017 година  

от работата на комисия, назначена със заповед № 125 /31.07.2017 г. 

 за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет: „Модернизиране на 

кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж“ село Антон, които се 

осъществява с  финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и 

социалната политика, съгласно Договор РД04-95/04.07.2017 г.  

 

Комисия за оценка в състав: 

 

Председател: 

1. Цветан Христофоров Пешлеевски    

Юрист към Община Антон 

  

Членове: 

 

1. Цветелина Константинова Костова     

Секретар на Община Антон  

2. Николина Цветанова Михова      

Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон 

 

се събра на 31.07.2017 г. в 10:30 ч. със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти.  

Членовете на комисията се запознаха с постъпилите оферти и подписаха декларации, че: 

 Нямам материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат 

или участник; 

 Не съм “свързано лице” по смисъла на Търговския закон с кандидат или участник в 

процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните 

управителни или контролни органи; 

 Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка. 

 Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в 

комисията. 
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Комисията установи, че в деловодството на Община Антон до указаният срок – 27.07.2017 г. 

има подадени з бр. оферти както следва: 

1. „АБ ТЕРМ“ ООД – с Вх. № В2-349/26.07.2017 г., получено по куриер; 

2. „МИТ 90“ ООД - с Вх. № В2-354/27.07.2017 г., получено по куриер; 

3. „СиЕл – 08“ ЕООД - с Вх. № В2-355/27.07.2017 г., получено по куриер. 

 

Комисията отвори офертата по реда на постъпването, разгледа представените документи и 

обяви ценовите предложения на участниците: 

1. „АБ ТЕРМ“ ООД – с Вх. № В2-349/26.07.2017 г. 

Участникът „АБ ТЕРМ“ ООД е представил: 

 Оферта; 

 Административни сведения; 

 Декларация по чл.54, ал.1, т.1 – 5 и 7 от Закона за обществени поръчки; 

 Техническо предложение; 

 Ценово предложение. 

В  техническото предложение участника „АБ ТЕРМ“ ООД  е описал, че предлага да изпълни 

поръчката за 19 /деветнадесет/ календарни дни за доставка и монтаж на кухненското оборудване. 

Предлагана цена за изпълнение на поръчката от участника „АБ ТЕРМ“ ООД   е 22 676,00 лв. 

/двадесет и две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева/ без ДДС, или 27 211,20 /двадесет и 

седем хиляди двеста и единадесет лева и двадесет стотинки/ с ДДС. 

2. „МИТ 90“ ООД - с Вх. № В2-354/27.07.2017 г. 

Участникът „МИТ 90“ ООД е представил: 

 Оферта; 

 Административни сведения; 

 Декларация по чл.54, ал.1, т.1 – 5 и 7 от Закона за обществени поръчки; 

 Техническо предложение; 

 Ценово предложение. 

В  техническото предложение участника „МИТ 90“ ООД е описал, че предлага да изпълни 

поръчката за 20 /двадесет/ календарни дни за доставка и монтаж на кухненското оборудване. 

Предлагана цена за изпълнение на поръчката от участника „МИТ 90“ ООД е 22 932,13 

лв./двадесет и две хиляди деветстотин тридесет и два лева и тринадесет стотинки/ без ДДС, или 
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27 518,56 / двадесет и седем хиляди петстотин и одемнадесет лева и петдесет и шест стотинки/ с 

ДДС. 

3. „СиЕл – 08“ ЕООД - с Вх. № В2-355/27.07.2017 г. 

Участникът „СиЕл – 08“ ЕООД е представил: 

 Оферта; 

 Административни сведения; 

 Декларация по чл.54, ал.1, т.1 – 5 и 7 от Закона за обществени поръчки; 

 Техническо предложение; 

 Ценово предложение. 

В  техническото предложение участника „СиЕл – 08“ ЕООД е описал, че предлага да изпълни 

поръчката за 20 /двадесет/ календарни дни за доставка и монтаж на кухненското оборудване. 

Предлагана цена за изпълнение на поръчката от участника „СиЕл – 08“ ЕООД е 23 654,56 

лв./двадесет и три хиляди шестстотин петдесет и четири лева и петдесет и шест стотинки/ без ДДС, 

или 28 385,48 / двадесет и осем хиляди триста осемдесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки 

/ с ДДС. 

След прегледа и на трите оферти, комисията установи, че всички участници са представили 

всички изискуеми документи и класирането на база най-ниска цена е следното: 

Първо място - „АБ ТЕРМ“ ООД – с Вх. № В2-349/26.07.2017 г. - 22 676,00 лв. 

/двадесет и две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева/ без ДДС, или 27 211,20 /двадесет и 

седем хиляди двеста и единадесет лева и двадесет стотинки/ с ДДС, с предложение за изпълнение 

на поръчката 19 календарни дни; 

Второ място -  „МИТ 90“ ООД - с Вх. № В2-354/27.07.2017 г. - 22 932,13 лв./двадесет и 

две хиляди деветстотин тридесет и два лева и тринадесет стотинки/ без ДДС, или 27 518,56 / 

двадесет и седем хиляди петстотин и одемнадесет лева и петдесет и шест стотинки/ с ДДС, с 

предложение за изпълнение на поръчката 20 календарни дни; 

Трето място -  „СиЕл – 08“ ЕООД - с Вх. № В2-355/27.07.2017 г., с предложение за 

изпълнение на поръчката 20 календарни дни. 

Въз основа на изготвеното класиране комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор с класираният  на първо място с най-ниска цена участникът „АБ ТЕРМ“ ООД - 22 676,00 лв. 

/двадесет и две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева/ без ДДС, или 27 211,20 /двадесет и 

седем хиляди двеста и единадесет лева и двадесет стотинки/ с ДДС, с предложение за изпълнение 

на поръчката 19 календарни дни; 
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Комисията приключи своята работа на 02.08.2017 година 

Протоколът беше изготвен и подписан от членовете на комисията: 

 

1. Цветан Христофоров Пешлеевски  (п) 02.08.2017 г.  

Юрист към Община Антон 

 

2. Николина Цветанова Михова    (п)  02.08.2017 г.  

Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон 

 

3. Цветелина Константинова Костова  (п)       02.08.2017 г. 

Секретар на  Община Антон 

 

Протоколът бе предаден на 02.08.2017 година  за утвърждаване на Възложителя. 

 

 

УТВЪРДИЛ:      (п)                                           Дата: 02.08.2017 г. 

ИНЖ. СТОЯН ГАРЧЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН 
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