
 

 

 

Утвърдил 

                                                                                                          Изп.Директор на 

Ученически отдих и спорт ЕАД 

Емануил Райчев 

                                                                       

 

 

 

                                          П Р О Т О К О Л   № 1 /16.05.2019 год. 

 

    

   Днес, 16.05.2019 г. на адреса на управление на търговско дружество: „Ученически 

отдих и спорт” ЕАД в гр.София, бул.Цариградско шосе № 125, бл.5, ет.5, стая 524 във 

връзка с открита процедура за  възлагане на обществена поръчка с предмет: Ученическо 

столово хранене в почивните бази, собственост на УОС ЕАД - летен сезон 2019 год. в две 

обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1: 

-ПК „Балчик-Шумен“в гр.Балчик; ПБ“Фиш – Фиш Албена“ в к.к. Албена 

-ПК „Кранево“.ПБ“Кранево-Търговище“. ПБ“Кранево-Разград“, ПБ „Кранево-Русе“ и 

Хотел Невен в с.Кранево, като всички почиващи от ПБ „Кранево“ се хранят в 

ПБ“Кранево-Търговище“ ѝ, всички почиващи от ПБ „Кранево-Русе“ и ПБ“Кранево-

Разград“се хранят в ПБ „Кранево-Разград“, Хотел „Невен“. 

Кв.Галата, гр.Варна, ПБ ‚Св.Св Константин и Елена“в к.к Св.св.Константин и Елена, ПБ 

„Шкорпиловци-Русе“ в с.Шкорпиловци, 

-ПБ „Обзор“, ПБ“Обзор-Чайка“ в гр.Обзор, като почиващите от ПБ ‚“Обзор-Чайка“се 

хранят в ПБ“Обзор“ 

 

Обособена позиция № 2: 

-ПБ „Равда-Пловдив“, ПБ „Равда-Кърджали“ и ПБ „НДК-Равда“ в с.Равда 

-ПБ „Крайморие“, кв.“Крайморие“ в гр.Бургас и ПБ „Атия“, м.Отманли в гр. Бургас. 

 

се проведе  заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-06-43/16.05.2019 год. на 

Изпълнителния Директор на УОС ЕАД  в състав както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Гергинова-Правоспособен юрист – външен експерт по чл. 229, 

ал.1, т. 17 от ЗОП; 

ЧЛЕНОВЕ:   

1. Юлия Иванова-Главен специалист продажби 

2. Цв.Цветкова-Новакова, Главен юрисконсулт при УОС ЕАД, със задача:  

 

  Подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите във връзка с 

провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Ученическо столово хранене в почивните бази, собственост на УОС ЕАД-летен сезон 

2019 год. в две обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1: 

-ПК „Балчик-Шумен“в гр.Балчик; ПБ“Фиш – Фиш Албена“ в к.к. Албена 



-ПК „Кранево“.ПБ“Кранево-Търговище“. ПБ“Кранево-Разград“, ПБ „Кранево-Русе“ и 

Хотел Невен в с.Кранево, като всички почиващи от ПБ „Кранево“ се хранят в 

ПБ“Кранево-Търговище“ ѝ, всички почиващи от ПБ „Кранево-Русе“ и ПБ“Кранево-

Разград“се хранят в ПБ „Кранево-Разград“, Хотел „Невен“. 

Кв.Галата, гр.Варна, ПБ ‚Св.Св Константин и Елена“в к.к Св.св.Константин и Елена, ПБ 

„Шкорпиловци-Русе“ в с.Шкорпиловци, 

-ПБ „Обзор“, ПБ“Обзор-Чайка“ в гр.Обзор, като почиващите от ПБ ‚“Обзор-Чайка“се 

хранят в ПБ“Обзор“ 

 

Обособена позиция № 2: 

-ПБ „Равда-Пловдив“, ПБ „Равда-Кърджали“ и ПБ „НДК-Равда“ в с.Равда 

-ПБ „Крайморие“, кв.“Крайморие“ в гр.Бургас и ПБ „Атия“, м.Отманли в гр. Бургас. 

 

  Председателят на комисията откри заседанието и изчете заповедта на Възложителя за 

назначаване на комисията. Информира, че за участие в процедурата, съгласно представен от 

деловодството списък са постъпили следните оферти:  

 

1. Оферта с Вх № 510 /15.05.2019 г.- 14:53ч. – ЛФС ЕООД; 

2. Оферта с Вх № 516 /15.05.2019г.- 16:05ч. - ЕТ Янко Мермеклиев. 

 

Протоколът се води от  Кристина  Гергинова – Правоспособен юрист  

 

 На заседанието  присъстваше  представител  на участника в процедурата, а именно: 

Радослав Златев – пълномощник на   участника „ЛФС” ЕООД,  надлежно упълномощен от 

Управителя на търговското дружество.    

Председателят на комисията започна отварянето на постъпилите предложения по реда 

на тяхното постъпване в деловодството, както следва: 

 

1. ЛФС ЕООД - Офертата  на участника е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка (плик) с ненарушена цялост, която съдържа 141 бр. страници, надписана 

съгласно изискванията на   Възложителя.  

    Комисията оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

   Всички членове на комисията подписаха техническото предложение за изпълнение на 

поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

2. ЕТ Янко Мермеклиев - Офертата  на участника е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост, която съдържа 49 бр.страници, 

надписана съгласно изискванията на Възложителя.  

Комисията оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието 

на запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение за изпълнение на 

поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Г-н Радослав Златев – пълномощник на   участника „ЛФС”ЕООД  – подписа плика с 

предлаганите  ценови параметри на участника ЕТ Янко Мермеклиев. 

 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание като пристъпи към разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП – за съответствие с изискванията към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор в процедурата, като констатира следното: 



 

1 ЛФС ЕООД  

 

При разглеждането на документите за съответствие с изискванията към личното 

състояния и критериите за подбор на участника, комисията установи следното: 

Представените документи са налични и редовни в съответствието им с предоставения списък 

и критериите за подбор на Възложителя. 

 

2.ЕТ Янко Мермеклиев  

 

 При разглеждането на документите за съответствие с изискванията към личното 

състояния и критериите за подбор на участника, комисията установи следното: 

Представените документи са налични и редовни в съответствието им с предоставения списък 

и критериите за подбор на Възложителя. 

 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията.  

  

          

         Председател:  

                       /Кристина Гергинова/ 

          

                                                                                                        Членове:  

         1. ………………….. 

                                                         /Юлия Иванова/ 

 

         2. ………………….. 

                 / Цв.Цветкова-Новакова/ / 

 

          

 
*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


