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П Р О Т О К О Л    № 1 
 

Днес, 19.07.2018 год., комисия, назначена със Заповед № РД-08-482/19.07.2018 год. 

на Кмета на Община Айтос в състав: Председател: Соня Шестакова – Главен експерт в 

Дирекция „КОВЗС“ при Община Айтос; и Членове: 1/ Димитрина Кинева  – Главен 

счетоводител в Дирекция „КОВЗС” при Община Айтос; 2/ адв. Ивайла Гаджерукова – 

юрист, външен експерт, разгледа постъпилите оферти за участие в процедура по възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за 

нуждите на кухня-майка и филиалите на ЦДГ към Дирекция „КОВЗС”, Община Айтос, по 

обособени позиции, както следва: Позиция № 1 „Плодове”; Позиция № 2„Зеленчуци”, 

проведе заседание в сградата на Община Айтос. 

Комисията започна работа в 10:00 часа. 

Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи. Всички членове на 

комисията подписаха декларации по реда на чл.103, ал.2 от ЗОП. 

За участие в процедурата е постъпила една оферта. При работата на комисията не 

присъстваха представители на участника.   

 

I. Разглеждане на офертите. 

1. Оферта вх. № 92-Ф-742/18.07.2018 год. е подадена в 15:41 часа от Хитекс” 

ЕООД, ЕИК 102637662, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Арда” 33, 

представлявано от Управителя – Георги Георгиев. Офертата е подадена в запечатан, 

непрозрачен плик. офертата е подадена по отношение на Обособена позиция № 1. 

Комисията премина към разглеждане на офертата.  

Комисията констатира, че постъпилата оферта отговаря на всички законови 

изисквания и тези на възложителя – Кмета на Община Айтос, и към нея са приложени 

всички изискуеми документи, предвид което, 

 

РЕШИ: 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в обществена поръчка с предмет: „Периодични 

доставки на хранителни продукти за нуждите на кухня-майка и филиалите на ЦДГ към 

Дирекция „КОВЗС”, Община Айтос, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1 

„Плодове”; Позиция № 2„Зеленчуци”, Оферта вх. № 92-Ф-742/18.07.2018 год., подадена от 

Хитекс” ЕООД. 

 

II. Съпоставка на допуснатите оферти с критериите за подбор: 

1. Оферта вх. № 92-Ф-742/18.07.2018 год., подадена от „Хитекс” ЕООД: 

Комисията разгледа допуснатата до участие оферта като установи следното: 

Участникът е декларирал, че разполага с разрешение за търговия и/или 

производство с групи храни, предмет на поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от 

Закона за храните – Удостоверение № 27/02.05.2012 год. Посечено е, че разполага 1 (едно) 

МПС за изпълнение на поръчката, които да са регистрирани в ОДБХ, респективно в 

РИОКОЗ/РЗИ, за което се легитимира с Удостоверение № 955/19.04.2013 год. „Хитекс” 

ЕООД разполага с ISO 22000:2005 - Система за управление на безопасността на храните или 

еквивалентно сертифициране с област на приложение – продажба и доставка на хранителни 

продукти. 

Предвид гореизложеното комисията, че участникът отговаря на критериите за 

подбор, поради което, 

 

РЕШИ: 

ДОПУСКА ДО ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ в обществена поръчка с предмет: 

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на кухня-майка и филиалите 
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на ЦДГ към Дирекция „КОВЗС”, Община Айтос, по обособени позиции, както следва: 

Позиция № 1 „Плодове”; Позиция № 2„Зеленчуци”, Оферта вх. № 92-Ф-742/18.07.2018 

год., подадена от Хитекс” ЕООД. 

Комисията като съобрази разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП,  

 

РЕШИ: 

 

ОПРЕДЕЛЯ на 27.07.2018 год. от 9:00 часа в сградата на Община Айтос комисията 

да проведе следващото си заседание, на което да отвори и да разгледа ценовото 

предложение на участника, допуснат до участие, като извърши крайна оценка и класиране.  

Съобщение с тази информация да се публикува на електронната страница на 

общината, в раздел „Профил на купувача”.  

На заседанието на комисията за отваряне на ценовите оферти имат право да 

присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията приключи работа на 19.07.2018 год. в 11:30 часа.  

 

Приложения: Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП – 3 броя; 

 

 

Председател :________/П/_______ 

                      /Соня Шестакова/ 

 

Членове :1.______ /П/_________ 

                   /Димитрина Кинева/ 

                 

2.______ /П/________ 

/адв. Ивайла Гаджерукова/ 

 


