МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ” ЕАД
1113 София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл.5, тел./факс(+359)02/ 973 33 28

ПРОТОКОЛ №4
от дейността на комисията назначена със Заповед № РД-06-114/10.06.2015г.,
на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, по повод провеждането на
откритата с Решение № РД-06-2/20.04.2015г. на Изпълнителния директор на „Ученически отдих
и спорт” ЕАД открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт”
ЕАД – летен сезон 2015г., в шест обособени позиции, публикувано обявление за обществената
поръчка от 20.04.2015г. и е издадено Решение за промяна № РД-06-3/22.04.2015г. на
Изпълнителния директор на „Ученически отдих и спорт” ЕАД.
Състав на комисията, съгласно Заповед № РД-06-114/10.06.2015г., на Изпълнителния
директор на „Ученически отдих и спорт” ЕАД:
1. Председател:
Георги Велков - външен експерт по чл.19, ал.2, т.8 от Закона за обществените
поръчки, с рег. № 481 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки, с
образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Право”,
правоспособен юрист
и
Членове:
2. Мария Колева на длъжност главен счетоводител при Централно управление на
„Ученически отдих и спорт” ЕАД;
3. Ивана Велева на длъжност юрисконсулт при Централно управление на
„Ученически отдих и спорт” ЕАД;
4. Петър Мандиев на длъжност експерт ИК/МТБ при Централно управление на
„Ученически отдих и спорт” ЕАД;
5. Детелина Здравковска - външен експерт по чл.19, ал.2, т.8 от Закона за
обществените поръчки, с рег. № 1528 в регистъра на Агенцията по обществени
поръчки, с образователно-квалификационна степен магистър по специалност
„диетология”, с компетентност в областта на: хранителни продукти и напитки.
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Мария Маринова на длъжност счетоводител при Централно управление на
„Ученически отдих и спорт” ЕАД;
2. Соня Йотова на длъжност счетоводител туроператорска дейност при Централно
управление на „Ученически отдих и спорт” ЕАД;
3. Емануил Райчев на длъжност ръководител Звено ЕПБ – Бургас;
4. Светлана Дякова на длъжност специалист туроператорска дейност при Централно
управление на „Ученически отдих и спорт” ЕАД;
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В изпълнение на решение отразено по протокол № 3/06.07.2015г. от дейността на
комисията, на 09.07.2015 г. в 10:00 часа, по повод провеждане на предвиденото в чл. 69а, ал.3 от
ЗОП заседание, за което участниците в обществената поръчка са надлежно уведомени,
посредством публикувано на профила на купувача съобщение с изх. № 562/06.07.2015 г., се
събра комисията в състава, в който е конституирана със заповедта на възложителя. На мястото
на основният член Петър Мандиев - на длъжност експерт ИК/МТБ при Централно управление
на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, който отсъства поради ползване правото на
законоустановен отпуск, участие в дейността на комисията взе резервния член Мария Маринова
– на длъжност счетоводител при Централно управление на „Ученически отдих и спорт” ЕАД;
Петнадесет минути след оповестения в съобщението за отваряне на ценовото
предложение на участниците в обществената поръчка час, комисията констатира, че на
заседанието по отваряне и оповестяване на съдържащото се в Плик № 3 от офертата на
допуснатите участници ценово предложениe за изпълнение на обществената поръчка, за
упражняване на правата произтичащи от разпоредбите на чл.69а, ал.3 и ал.4 от Закона за
обществените поръчки, участника „Макрон” ООД ще се представлява от законния си
представител г-жа Йоана Йорданова. Изложеното обстоятелство се потвърждава от
приложеният към настоящия протокол, списък изготвен на основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, в
който са вписани изискуемите от възложителят обстоятелства и е положен подписа на
горецитираното лице.
Преди да пристъпи към отваряне на ценовите оферти, на допуснатите до този етап
участници в обществената поръчка, на основание чл.69а, ал.4 от ЗОП, председателят на
комисията съобщи на присъстващите лица, резултатите от оценяването на офертите по
останалите два показателя, така както са отразени в протокол № 3/06.07.2015г. от дейността на
комисията
На следващо място, в изпълнение на разпоредбата на чл.69а, ал.1 от ЗОП председателят
на комисията, оповести, че пликовете с ценовите предложения за изпълнение на обособена
позиция № 5 и обособена позиция № 6 от предмета на поръчката на участника „Уни Ес-Джи”
ЕООД ще останат неотворени, предвид обстоятелството, че офертата му не отговаря на
изискванията на възложителя. В тази връзка председателят, аргументира предложението на
комисията с оглед мотивите подробно изложени в Протокол № 2/02.07.2015г., а именно: с
участникът „Уни Ес-Джи” ЕООД не се е възползвал от предвидената с разпоредбата на чл.68,
ал.9 от Закона за обществените поръчки правна възможност и в законоустановения срок от пет
работни дни, считано от датата на получаване на протокол № 1 /24.06.2015г. от работата на
комисията не е предоставил допълнително изисканите от него документи - изчерпателно
посочени в документа обективиращ дейността на помощния орган на възложителя. Предвид
гореизложеното, на основание чл.69, ал.1, във връзка с чл.56, ал.1, т.1, буква „б”, т.5, т.13 и
чл.69, ал.3 от Закона за обществените поръчки, комисията е предложила участникът „Уни ЕсДжи” ЕООД, с оферта вх. № 4/09.06.2015г., по обособени позиции № 5 и № 6 от предмета на
обществената поръчка, постъпила в 16:23 часа, да бъде отстранен от по нататъшно участие
в обществената поръчка, предвид факта, че същият не е представил горепосочените документи
в изпълнение на чл.56 от ЗОП, както и поради това, че представената от него оферта не отговаря
на критериите за подбор и предварително обявените условия на възложителя. Съгласно
изложеното комисията не пристъпва към отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” на участника
в обществената поръчка-„Уни Ес-Джи” ЕООД.
I. В продължение на гореизложеното, комисията пристъпи към отваряне и оповестяване
ценовите предложения съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена” на допуснатите до този
етап участници в обществената поръчка, по ред на постъпване на офертите им за участие, както
следва:
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1. КОНСОРЦИУМ „ВЕКО”, с оферта вх. № 1/09.06.2015г., постъпила в 10:44 часа, за
обособени позиции № 1,2,3 и 4, с предложена цена за изпълнение предмета на обществената
поръчка, съобразно Образец № 13 от документацията на обществената поръчка, както следва:
За обособена позиция № 1:
„Цена за целия срок за изпълнение на поръчката- 4 (четири) месеца, следната крайна обща
стойност на офертата за един храноден, без включен ДДС” - 9,42 лв. без ДДС;
За обособена позиция № 2:
„Цена за целия срок за изпълнение на поръчката- 4 (четири) месеца, следната крайна обща
стойност на офертата за един храноден, без включен ДДС” - 9,42 лв. без ДДС;
За обособена позиция № 3:
„Цена за целия срок за изпълнение на поръчката- 4 (четири) месеца, следната крайна обща
стойност на офертата за един храноден, без включен ДДС” - 9,42 лв. без ДДС;
За обособена позиция № 4:
„Цена за целия срок за изпълнение на поръчката- 4 (четири) месеца, следната крайна обща
стойност на офертата за един храноден, без включен ДДС” - 9,42 лв. без ДДС;
Участникът е попълнил и приложил всички менюта от № 1 до № 10 включително
за всяка от обособените позиции, за които е подал оферта. Посочил е единични цени за
всеки вид ястие, валидни за целия срок на договора, с разбивка за единична цена за закуска,
единична цена за обяд и единична цена за вечеря. Участникът е оферирал всички видове
ястия, посочени в Образец № 13 от документацията за обществената поръчка, в
съответствие с посочения грамаж. В съответствие с изискванията на Възложителя,
участникът е посочил и крайна обща стойност на офертата за 10 хранодни за всяка от
обособените позиции, за които е подал оферта.

2. ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ”, с оферта вх. № 2/09.06.2015г., постъпила в 14:30
часа, за обособени позиции № 5 и № 6, с предложена цена за изпълнение предмета на
обществената поръчка, съобразно Образец № 13 от документацията на обществената поръчка,
както следва:
За обособена позиция № 5:
„Цена за целия срок за изпълнение на поръчката- 4 (четири) месеца, следната крайна
обща стойност на офертата за един храноден, без включен ДДС” – 9,50 лв. без ДДС;
За обособена позиция № 6:
„Цена за целия срок за изпълнение на поръчката- 4 (четири) месеца, следната крайна
обща стойност на офертата за един храноден, без включен ДДС” – 9,50 лв. без ДДС;
Участникът е попълнил и приложил всички менюта от № 1 до № 10 включително
за всяка от обособените позиции, за които е подал оферта. Посочил е единични цени за
всеки вид ястие, валидни за целия срок на договора, с разбивка за единична цена за закуска,
единична цена за обяд и единична цена за вечеря. Участникът е оферирал всички видове
ястия, посочени в Образец № 13 от документацията за обществената поръчка, в
съответствие с посочения грамаж. В съответствие с изискванията на Възложителя,
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участникът е посочил и крайна обща стойност на офертата за 10 хранодни за всяка от
обособените позиции, за които е подал оферта.

3. „МАКРОН” ООД с оферта вх. № 3/09.06.2015г., постъпила в 14:38 часа, за
обособени позиции № 1,2,3 и 4, с предложена цена за изпълнение предмета на обществената
поръчка, съобразно Образец № 13 от документацията на обществената поръчка, както следва:
За обособена позиция № 1:
„Цена за целия срок за изпълнение на поръчката- 4 (четири) месеца, следната крайна обща
стойност на офертата за един храноден, без включен ДДС” - 9,38 лв. без ДДС;
За обособена позиция № 2:
„Цена за целия срок за изпълнение на поръчката- 4 (четири) месеца, следната крайна обща
стойност на офертата за един храноден, без включен ДДС” - 9,38 лв. без ДДС;
За обособена позиция № 3:
„Цена за целия срок за изпълнение на поръчката- 4 (четири) месеца, следната крайна обща
стойност на офертата за един храноден, без включен ДДС” - 9,38 лв. без ДДС;
За обособена позиция № 4:
„Цена за целия срок за изпълнение на поръчката- 4 (четири) месеца, следната крайна обща
стойност на офертата за един храноден, без включен ДДС” - 9,38 лв. без ДДС
Участникът е попълнил и приложил всички менюта от № 1 до № 10 включително
за всяка от обособените позиции,за които е подал оферта. Посочил е единични цени за
всеки вид ястие, валидни за целия срок на договора, с разбивка за единична цена за закуска,
единична цена за обяд и единична цена за вечеря. Участникът е оферирал всички видове
ястия, посочени в Образец № 13 от документацията за обществената поръчка, в
съответствие с посочения грамаж. В съответствие с изискванията на Възложителя,
участникът е посочил и крайна обща стойност на офертата за 10 хранодни за всяка от
обособените позиции, за които е подал оферта.

II. На следващо място комисията продължи работата си с проверка и оценка на ценовата
оферта на участниците, като преди да извърши посочените действия по отношение на
предложената от участниците крайна цена за изпълнение на поръчката, поставените в плик № 3,
ценови оферти на всеки един от тримата участника, бяха проверени (в зависимост от броят на
обособените позиции, за които са подадени) по отношение съответствието им с поставените от
възложителя с документацията за участие в обществената поръчка изисквания.

1.При извършване на проверката по отношение на съдържанието на ценовите
предложения на участника КОНСОРЦИУМ „ВЕКО”, с оферта вх. № 1/09.06.2015г.,
постъпила в 10:44 часа, за всяка една от обособените позиции № 1,2,3 и 4, комисията установи
следното:
- ценовите предложения са изготвени по приложения към документацията за участие в
обществената поръчка – Образец № 13 и приложенията към него- менюта от № 1 до № 10
включително;
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- предлаганите цени са без включен ДДС и печалба на фирмата. Цената за един храноден за
всички менюта от № 1 до № 10 включва: цена на влаганите продукти, съгласно рецептурника и
режийните разходи /включени са и транспортните разходи/;
- в съответствието с изискването на Възложителя продуктите, с които ще се приготвя храната
отговарят на стандартите посочени в документацията на обществената поръчка: месните на
стандарт „Стара планина” или еквивалент, а млечните на БДС: 15:2010, 14:2010, 12:2010 или
еквивалент;
- в ценовите оферти са посочени единични цени за всеки вид ястие, валидни за целия срок на
договора;

- участникът е оферирал всички видове ястия, посочени в образеца на ценовите оферти в
съответствие с посочения от Възложителя грамаж;
- участникът е посочил крайна обща стойност на офертата за 10 хранодни;
- ценовите оферти са подписани и подпечатани от лицето, представляващо участника в
обществената поръчка;
На следващо място, комисията извърши проверка на посочените от участника
КОНСОРЦИУМ „ВЕКО”, единични цени за всеки вид ястие (за закуска, обяд и вечеря) и
крайната предлагана цена за 10 хранодни, като не установи технически грешки при
пресмятането, както и неправилно изчисление на общата крайна цена.

2.При извършване на проверката по отношение на съдържанието на ценовите
предложения на участника ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ”, с оферта вх. № 2/09.06.2015г.,
постъпила в 14:30 часа, съответно за обособени позиции №5 и №6 от предмета на поръчката ,
комисията установи следното:
- ценовите предложения са изготвени по приложения към документацията за участие в
обществената поръчка – образец № 13 и приложенията към него - менюта от № 1 до № 10
включително;

- предлаганите цени са без включен ДДС и печалба на фирмата. Цената за един храноден за
всички менюта от № 1 до № 10 включва: цена на влаганите продукти, съгласно рецептурника и
режийните разходи /включени са и транспортните разходи/;
- в съответствието с изискването на Възложителя продуктите, с които ще се приготвя храната
отговарят на стандартите посочени в документацията на обществената поръчка: месните на
стандарт „Стара планина” или еквивалент, а млечните на БДС: 15:2010, 14:2010, 12:2010 или
еквивалент;
- в ценовите оферти са посочени единични цени за всеки вид ястие, валидни за целия срок на
договора;

- участникът е оферирал всички видове ястия, посочени в образеца на ценовата оферта в
съответствие с посочения от Възложителя грамаж;
- участникът е посочил крайна обща стойност на офертата за 10 хранодни.
- ценовите оферти са подписани и подпечатани от лицето, представляващо участника в
обществената поръчка;
На следващо място, комисията извърши проверка на посочените от участника ЕТ
„ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” единични цени за всеки вид ястие (за закуска, обяд и вечеря) и
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крайната предлагана цена за 10 хранодни, като не установи технически грешки при
пресмятането, както и неправилно изчисление на общата крайна цена.

3. При извършване на проверката по отношение на съдържанието на ценовите
предложения на участника „МАКРОН” ООД с оферта вх. № 3/09.06.2015г., постъпила в 14:38
часа, подадени съответно за обособени позиции №1,2,3 и 4 от предмета на поръчката,
комисията констатира, че:
- ценовите предложения са изготвени по приложения към документацията за участие в

обществената поръчка – образец № 13 и приложенията към него- менюта от № 1 до № 10
включително;
- предлаганите цени са без включен ДДС и печалба на фирмата. Цената за един храноден за
всички менюта от № 1 до № 10 включва: цена на влаганите продукти, съгласно рецептурника и
режийните разходи /включени са и транспортните разходи/;
- в съответствието с изискването на Възложителя продуктите, с които ще се приготвя храната
отговарят на стандартите посочени в документацията на обществената поръчка: месните на
стандарт „Стара планина” или еквивалент, а млечните на БДС: 15:2010, 14:2010, 12:2010 или
еквивалент;
- в ценовите оферти са посочени единични цени за всеки вид ястие, валидни за целия срок на
договора;

- участникът е оферирал всички видове ястия, посочени в образеца на ценовата оферта в
съответствие с посочения от Възложителя грамаж;
- участникът е посочил крайна обща стойност на офертата за 10 хранодни;
- ценовите оферти са подписани и подпечатани от лицето, представляващо участника в
обществената поръчка;
На следващо място, комисията извърши проверка на посочените от участника
„МАКРОН” ООД единични цени за всеки вид ястие (за закуска, обяд и вечеря) и крайната
предлагана цена за 10 хранодни, като не установи технически грешки при пресмятането, както
и неправилно изчисление на общата крайна цена.

III. Въз основа на гореизложеното и предвид обстоятелството, че офертите на
участниците отговарят на условията за изпълнение на поръчката, комисията взе следното
решение:
- да продължи дейността си по оценяване на офертите на участниците, както
следва:
В изпълнение на горепосоченото решение, комисията пристъпи към оценяване на
ценовите оферти на участниците, посредством определяне на броя точки по показател
1.
Финансови критерии, съобразно одобрената от Възложителя методика за оценка на
предложенията с документацията на обществената поръчка.
Максималната възможна оценка, която може да получи една оферта по този показател е
40 (четиридесет) точки, за най-ниска обща стойност на офертата, а на всяка следваща по
формулата:
Оц = Цmin х 40 /Цк
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Където:
Цmin – най-ниско предложената крайна обща цена
Цк – цената на участника
Оц – точки получени от всеки участник.
Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 (сто) точки.
Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за участниците е:
К = Ц 40+Т 50+Б 10
Където максимална комплексна оценка (К) = 100 точки.
Ц – Ценови критерий – „Предлагана цена”, с относителна тежест 40т. в комплексната
оценка;
Т –„Техническото предложение“, с относителна тежест 50т. в комплексната оценка;
Б Брой социално слаби деца за безплатно хранене за 10 хранодни- с
относителна тежест на този критерии 10т. в комплексната оценка;

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна
оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на
офертата.
Оценките по този показател са следните:
А) Получената Финансовата оценка на офертата на участника КОНСОРЦИУМ „ВЕКО” е
както следва:
Участник
Методика

КОНСОРЦИУМ
„ВЕКО”

Предложена от участника крайна цена за изпълнение на поръчката, за всяка
една от обособените позиции № 1, 2, 3, 4, за които е подал оферта

9,42

Оц = Цmin х 40/ ЦК

39,83

На следващо място, комисията определи комплексната оценка на офертата на учатника
КОНСОРЦИУМ „ВЕКО” по обособени позиции №1,2,3 и 4, за които е подал оферта, както
следва:
Участник
Показатели

КОНСОРЦИУМ „ВЕКО” за обособена позиция № 1
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Общ резултат от
Показател Т

6,64

+
Показател Б
Показател Ц –
Ценови критерийПредлагана цена”

39,83

КОМПЛЕКНА
ОЦЕНКА
46,47

К = Ц 40+Ц 50+Ц

Комплексната оценка на офертата на учатника КОНСОРЦИУМ „ВЕКО” по обособена
позиция № 2:
Участник
Показатели

КОНСОРЦИУМ „ВЕКО” за обособена позиция № 2

Общ резултат от
Показател Т

5,85

+
Показател Б
Показател Ц –
Ценови критерийПредлагана цена”

39,83

КОМПЛЕКНА
ОЦЕНКА
45,68

К = Ц 40+Ц 50+Ц

Комплексната оценка на офертата на учатника КОНСОРЦИУМ „ВЕКО” по обособена
позиция № 3:
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Участник
Показатели

КОНСОРЦИУМ „ВЕКО” за обособена позиция № 3

Общ резултат от
Показател Т

6,90

+
Показател Б
Показател Ц –
Ценови критерийПредлагана цена”

39,83

КОМПЛЕКНА
ОЦЕНКА
46,73

К = Ц 40+Ц 50+Ц

Комплексната оценка на офертата на учатника КОНСОРЦИУМ „ВЕКО” по обособена
позиция № 4:
Участник
Показатели

КОНСОРЦИУМ „ВЕКО” за обособена позиция № 4

Общ резултат от
Показател Т

6,45

+
Показател Б
Показател Ц –
Ценови критерийПредлагана цена”

39,83

КОМПЛЕКНА
ОЦЕНКА
46,28

К = Ц 40+Ц 50+Ц
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Б) Получената Финансовата оценка
МЕРМЕКЛИЕВ” е, както следва:

на

офертата

на

участника

ЕТ

„ЯНКО

Участник
Методика

ЕТ „ЯНКО
МЕРМЕКЛИЕВ”

Предложена от участника крайна цена за изпълнение на поръчката, за всяка
една от обособените позиции № 1, 2, 3, 4, за които е подал оферта

9,50

40

Оц = Цmin х 40/ ЦК

На следващо място, комисията определи комплексната оценка на офертата на учатника ЕТ
„ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” по обособени позиции № 5 и № 6, за които е подал оферта, както
следва:
Комплексната оценка на офертата на учатника ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” по обособена
позиция № 5
Участник
Показатели

ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” за обособена позиция № 5

Общ резултат от
Показател Т

15

+
Показател Б
Показател Ц –
Ценови критерийПредлагана цена”

40

КОМПЛЕКНА
ОЦЕНКА
55

К = Ц 40+Ц 50+Ц

Комплексната оценка на офертата на учатника ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” по обособена
позиция № 6, както следва:
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Участник
Показатели

ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” за обособена позиция № 6

Общ резултат от
Показател Т

15

+
Показател Б
Показател Ц –
Ценови критерийПредлагана цена”

40

КОМПЛЕКНА
ОЦЕНКА
55

К = Ц 40+Ц 50+Ц

В) Получената Финансовата оценка на офертата на участника „МАКРОН” ООД е, както
следва:
Участник
Методика

„МАКРОН”
ООД

Предложена от участника крайна цена за изпълнение на поръчката, за всяка
една от обособените позиции № 1, 2, 3, 4, за които е подал оферта

9,38

40

Оц = Цmin х 40/ ЦК

На следващо място, комисията определи комплексната оценка на офертата на учатника
КОНСОРЦИУМ „ВЕКО” по обособени позиции №1,2,3 и 4, за които е подал оферта, както
следва:
Участник
Показатели

„МАКРОН” ООД за обособена позиция № 1
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Общ резултат от
Показател Т

60

+
Показател Б
Показател Ц –
Ценови критерийПредлагана цена”

40

КОМПЛЕКНА
ОЦЕНКА
100

К = Ц 40+Ц 50+Ц

Комплексната оценка на офертата на учатника „МАКРОН” ООД” по обособена позиция № 2:
Участник
Показатели

„МАКРОН” ООД за обособена позиция № 2

Общ резултат от
Показател Т

60

+
Показател Б
Показател Ц –
Ценови критерийПредлагана цена”

40

КОМПЛЕКНА
ОЦЕНКА
100

К = Ц 40+Ц 50+Ц
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Комплексната оценка на офертата на учатника „МАКРОН” ООД по обособена позиция № 3:
Участник
Показатели

„МАКРОН” ООД за обособена позиция № 3

Общ резултат от
Показател Т

60

+
Показател Б
Показател Ц –
Ценови критерийПредлагана цена”

40

КОМПЛЕКНА
ОЦЕНКА
100

К = Ц 40+Ц 50+Ц

Комплексната оценка на офертата на учатника „МАКРОН” ООД по обособена позиция № 4:
Участник
Показатели

КОНСОРЦИУМ „ВЕКО” за обособена позиция № 4

Общ резултат от
Показател Т

60

+
Показател Б
Показател Ц –
Ценови критерийПредлагана цена”

40

КОМПЛЕКНА
ОЦЕНКА
100

К = Ц 40+Ц 50+Ц
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Въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите на
допуснатите до този етап участници в обществената поръчка - Консорциум „Веко”, ЕТ „Янко
Мермеклиев” и „Макрон” ООД, на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от ЗОП, комисията извърши
следното класиране:

Участник

„Макрон“ ООД

по об. п. 1
по об. п. 2
по об. п. 3
по об. п. 4
по об. п. 5
по об. п. 6

Оценка
100т.
100т.
100т.
100т.

Консорциум „ВЕКО“
Сдружение по ЗЗД
Оценка
46,47т.
45,68т.
46,73т.
46,28т.

ЕТ „Янко Мермеклиев“

Оценка

55т.
55т.

Настоящият протокол е съставен на 09.07.2015 г., в един екземпляр, състои се от 14
(четиринадесет) страници и е подписан единодушно от всички членове на комисията
На 10.07.2015г., комисията предава на възложителят настоящият протокол, ведно с
цялата документация събрана в хода на провеждане на настоящата обществена поръчка за
упражняване на произтичащите по силата на чл. 36а от ЗОП правомощия на възложителя,
съответно за издаване на решение по чл. 73 от ЗОП.
Приложения: Списък, съставен на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП – в оригинал;

Предали, комисия в състав:
1.Георги Велков ……………….
2. Мария Колева
…………..
4. Мария Маринова

………….

3. Ивана Велева

………………

5. Детелина
Здравковска

…………………

Приел на дата ..................................
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ТЕОДОРА ИЛИЕВА ИЛИЕВА .......................................................
Изпълнителен директор на „УОС” ЕАД
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.

14 от 14

