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П Р О Т О К О Л 
 

От разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена поръчка на стойност по 

чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на бюджетните 

звена на територията на община Белоградчик” 

 

Днес 14.06.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик комисия, назначена 

със Заповед № 347 от 14.06.2019 година на кмета на община Белоградчик за разглеждане и 

оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хлебни 

изделия за нуждите на бюджетните звена на територията на община Белоградчик” на 

основание на публикувана обява № 303/28.05.2019 г.се събра в състав: 

 

Председател: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант 

Членове: 

1.Анелия Емилова Кирилова – Началник отдел „ППи ОП” 

2. Ангелина Иванова Георгиева – Гл.експерт „ОП и ИР” 

Съгласно публикувана обява № 303/28.05.2019 г срокът за получаване на оферти е 17:00 часа на 

07.06.2019 г. В първоначално обявения срок е постъпила само една оферта от  ЕТ „ЗДРАВЕЦ- 

ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ”, гр.Белоградчик с Вх. №2740/07.06.2019 г. в 15.55 ч.  

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 

13.06.2019 г. След изтичане на този срок в деловодството на община Белоградчик не са 

постъпили нови оферти, с оглед на което 188, ал.3 от ЗОП комисията пристъпи към разглеждане 

на постъпилата оферта. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, 

ал. 6 от ППЗОП и председателят и членовете на комисията представиха декларации за 

обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците. 

Комисията отвори постъпилата оферта  от  ЕТ „ЗДРАВЕЦ- ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ”, 

гр.Белоградчик с оферта с №2740/07.06.2019 г. като председателят обяви направеното ценово 

предложение: 

ЕТ „ЗДРАВЕЦ- ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ”, гр.Белоградчик – обща цена за изпълнение на 

поръчката 50 538,46 ( петдесет хиляди петстотин тридесет и осем лева и четиридесет и шест 

стотинки) без ДДС 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част на 

заседанието.  

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в офертата за 

съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

 



Участник ЕТ „ЗДРАВЕЦ- ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ”, гр.Белоградчик е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са представени 

всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани образци на документи от и 

не се констатират липси и несъответствия. 

Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение. 

Съгласно публикуваната обява максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката е 

51 000,00 (петдесет и една хиляди лева) без ДДС, съгласно който предложената от участника 

цена не надвишава така определения финансов ресурс. 

Комисията предлага за изпълнители на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с 

предмет „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на бюджетните звена на 

територията на община Белоградчик” да бъде определен ЕТ „ЗДРАВЕЦ- ДАНИЕЛ 

АНГЕЛОВ”, гр.Белоградчик с оферта с №2740/07.06.2019 г. 

Настоящият протокол е съставен на 17.06.2019 г. и заедно с цялата документация по 

обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на основание чл. 192, ал.4 от 

ЗОП. 

 

Комисия: 

Председател: ............(п)................                Членове: 1.............(п)......................... 

                  (Р.Длъгнекова)                                                 (Ан. Кирилова) 

                                                                                         

                                                                                    2...............(п)................... 

                                                                                             (Ан. Георгиева) 

 

 

  

 

Утвърждавам: .......................(п).................... Борис Николов – Кмет на община Белоградчик 

 
(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) 

 

Дата: 17.06.2019 г. 


