
                                           

П Р О Т О К О Л № 3 

 
от работата на Комисия, назначена със Заповед № 09/15.10.2018г. за извършване на подбор 
на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на 
пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в 
сдруженията – членове на БАД", 

Днес, 25.10.2018 г., в 10:00 часа на основание Заповед №09/15.10.2018 г. за назначаване 
на Комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 
оферти за участие в горепосочената процедура, в офиса на Българска асоциация Диабет се 
събра комисия в състав: 

Председател: Милена Чачева, счетоводител, извършващ счетоводно обслужване на БАД 

и членове:  

– Румяна Танева, технически сътрудник на РКИЦ- София 

адв. Ива Ботева – външен експерт – юрист, вписана в Списъка с външни експерти към АОП с 
ВЕ-3402, 

със задача да разгледа в открито заседание ценовите оферти на участниците в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на 
пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в 
сдруженията – членове на БАД". 

На заседанието присъстват представители на участниците с пълномощни – Радослав 
Златев, упълномощен от управителя на „ЛФС“ ЕООД и Антон Антонов, управител на „Нове 
Инженеринг“ ЕООД. 

   І. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците по 
реда на тяхното постъпване. 

1. „Нове Инженеринг“ ЕООД, гр. Свищов – оферта с вх. № 1/12.10.2018 г., 09,27 ч. 

 Комисията отвори запечатания непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови 
параметри» и обяви ценовото предложение на участника – 29,71 лв. без ДДС. Така 
предложената единична цена, умножена по прогнозното количество пакети – 4500 броя, 
посочени в Раздел II, т.2.4. от Обявлението за поръчката, не надвишава прогнозната стойност – 
141660 лв., посочена в Обявлението. Членовете на Комисията подписаха ценовото предложение 
и предложиха на представителя на участника „ЛФС“ ЕООД да я подпише, но той отказа. 
Комисията установи, че ценовото предложение е изготвено съгласно образеца на Възложителя – 
Приложение №4, поради което подлежи на класиране съгласно ЗОП и ППЗОП. 
 

2. „ЛФС“ ЕООД, гр. София  – оферта с вх. № 2/12.10.2018 г., 14,44 ч. 

Комисията отвори запечатания непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови 
параметри» и обяви ценовото предложение на участника – 30,17 лв. без ДДС. Така 
предложената единична цена, умножена по прогнозното количество пакети – 4500 броя, 
посочени в Раздел II, т.2.4. от Обявлението за поръчката, не надвишава прогнозната стойност – 
141660 лв., посочена в Обявлението. Членовете на Комисията подписаха ценовото предложение 
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и предложиха на представителя на участника „Нове Инженеринг“ ЕООД да я подпише, но той 
отказа. Комисията установи, че ценовото предложение е изготвено съгласно образеца на 
Възложителя – Приложение №4, поради което подлежи на класиране съгласно ЗОП и ППЗОП. 

С това публичната част на заседанието приключи. 

II. Въз основа на оценката на офертите по критерий «най-ниска цена», Комисията 
обяви класирането на участниците: 

1. На първо място: „Нове Инженеринг“ ЕООД, гр. Свищов – оферта с вх. № 1/12.10.2018 
г., 09,27 ч., с предложена цена: 29,71 лв. без ДДС за един пакет хранителни продукти; 

2. На второ място: „ЛФС“ ЕООД, гр. София  – оферта с вх. № 2/12.10.2018 г., 14,44 ч. с 
предложена цена: 30,17 лв. без ДДС за един пакет хранителни продукти. 

 

Комисията закри заседанието си на 25.10.2018 г. в 10.40 ч.  
 

К О М И С И Я: 

Председател: 
 
 
 
(п.)съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

 Милена Чачева 
 
Членове: 
 
 
 
(п.)съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

Румяна Танева 
 
 
 
(п.)съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

Ива Ботева 
 


