
ПРОТОКОЛ 

за отваряне на оферти 

 

На 30.01.2015 г. в 9,00 часа комисията за провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ – Мездра: 

ЕООД, гр. Мездра”, открита с решение № 128/19.12.2014 г., назначена със 

заповед № 15/29.01.2014 год., в състав: 

Председател: Виктория Данчева Данкова – юрист, експерт към АОП. 

Членове: Стела Цветкова – организатор стопански дейности „МБАЛ-

Мездра” ЕООД; 

                  Николинка Кадийска – главен счетоводител „МБАЛ-Мездра” 

ЕООД;  

                  Мария Петрова – счетоводител „МБАЛ – Мездра” ЕООД; 

                  Цветелина Здравкова Иванова – Финансов контрольор към 

Община Мездра. 

На заседанието присъстваха и Методи Димитров Добрев, изрично 

упълномощен с пълномощни рег. №942 на Нотариалната камара, рег. № 13269 

В срокът за подаване на оферти за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти 

по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ – Мездра: ЕООД, гр. Мездра” са 

подадени три оферти: 

1.„КРИД” ООД гр. Монтана 3400, общ. Монтана, обл. Монтана, ул. 

Индустриална №20 - вх. №1/29.01.2015 год. – 10.03 часа; 

2.„ЗАРЯ 2000” ЕАД гр.Септември, бул. България №202 – вх. № 

2/29.01.2015 год. – 13.52 часа; 

3.”АРИЕЛ – ТН” ЕООД, гр.Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, ул.”Ал. 

Стамболийки” № 91. 

Председателят на комисията отвори получените оферти по реда на 

получаването им и провери наличието на три запечатани непрозрачни плика със 

съответните надписи. 

Пликoве № 3 на участниците .„КРИД” ООД; „ЗАРЯ 2000” ЕАД и ”АРИЕЛ 

– ТН” ЕООД, бяха подписани от членовете на комисията: 

1.Стела Цветкова; 

2.Мария Петрова; 

3.Цветелина Иванова; 

 

След което председателя на комисията отвори плик с №2 на участника 

„КРИД” ООД и документите, съдържащи се в него, бяха подписани от членовете 

на комисията:  

1.Стела Цветкова; 

2.Мария Петрова; 

3.Цветелина Иванова; 

 



Председателя на комисията отвори плик с №2 на участника „ЗАРЯ 2000” 

ООД и документите, съдържащи се в него, бяха подписани от членовете на 

комисията:  

1.Стела Цветкова; 

2.Мария Петрова; 

3.Цветелина Иванова; 

 

Председателя на комисията отвори плик с №2 на участника „АРИЕЛ – 

ТН” ЕООД и документите, съдържащи се в него, бяха подписани от членовете на 

комисията:  

1.Стела Цветкова; 

2.Мария Петрова; 

3.Цветелина Иванова; 

След което председателя на комисията пристъпи към отваряна на плик №1 

на участниците по реда на подаване на офертите. 

 

Комисията отвори плик №1 на участника „КРИД” ООД и оповести 

документите, които се съдържат в него. Комисията провери съответствието им 

със списъците по чл. 56, ал.1, т.1 - т.14 ЗОП и установи, че участникът не е 

представил подписан екземпляр от договора за изпълнение на обществената 

поръчка(образец №15) от документацията за участие.  

Комисията отвори плик №1 на участника „ЗАРЯ 2000” ЕАД и оповести 

документите, които се съдържат в него. Комисията провери съответствието им 

със списъците по чл. 56, ал.1, т.1 – т.14 ЗОП и не установи различия.  

Комисията отвори плик №1 на участника „АРИЕЛ - ТН” ЕООД и оповести 

документите, които се съдържат в него. Комисията провери съответствието им 

със списъците по чл. 56, ал.1, т.1 – т.14 ЗОП и не установи различия. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа 

документите в плик №1 на всеки един от участниците, за съответствие с 

критериите за подбор, поставени от възложителя.  

При разглеждане на документите в плик №1 на участника „КРИД” ООД, 

комисията констатира, че участникът не е представил подписан екземпляр от 

договора за изпълнение на обществената поръчка(образец №15) от 

документацията за участие.  

Комисията реши, че в срок от 5 дни от получаване на протокола 

участникът „КРИД” ООД, следва да представи подписан екземпляр от договора 

за изпълнение на обществената поръчка(образец №15) от документацията за 

участие.  

При разглеждане на документите в плик №1 на участника „ЗАРЯ 2000” 

ООД, комисията констатира, че съдържащите се в плик №1 документи отговарят 

на изискванията на възложителя относно съответствието на участниците с 

критериите за подбор. 

При разглеждане на документите в плик №1 на участника „АРИЕЛ-ТН” 

ЕООД, комисията констатира, че съдържащите се в плик №1 документи 

отговарят на изискванията на възложителя относно съответствието на  



 

 


