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УТВЪРЖДАВАМ: /п./ 
Кмет на община Каспичан 
Дата 11.07.2017г.  

 
П Р О Т О К О Л   

 
ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ, СЪБИРАНИ  ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ 

НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП 
 
 
 

Днес, 05.07.2017 г., в 10.00 ч., в заседателната зала на Община Каспичан, се събра 
Комисия, назначена със Заповед № РД-25-342/05.07.2017г. на Кмета ма Община 
Каспичан в състав: 

Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт на Община Каспичан 
Членове: 1. Даринка Атанасова – Директор на дирекция „ОА“; 
   2. Искра Радева – Гл. специалист „ОКС“; 
Резервни членове: 

1. Валери Камбуров – Началник на отдел „МДТ“; 
2. Веселина Енева – счетоводител;, 

със задача да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти, събирани  чрез прилагане на 
принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за осигуряване на спортни пособия и 
костюми по проект BG05M2OP001-3.001-0095-С02 „Всички сме различни, но заедно за 
бъдещето на децата ни”, по оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен 
растеж”, съфинансиран от европейския социален фонд на европейския съюз.  

Информацията за събиране на оферти, чрез принципа на пазарни консултации, 
съгласно ЗОП, бе поместена в Профила на купувача на сайта на Община Каспичан на 
26.06.2017г., с уведомление с Изх. № ИКК 1622/26.06.2017г. Възложителят определи 
срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 03.07.2017г. 

В определения от Възложителя срок за подаване на оферти,постъпи една оферта, а 
именно: 
 
 

Входящ номер Наименование на юридическото или 
физическо лице или обединение 

Дата и час на 
предоставянето на 

офертата 
 

ВКК 1725 Кооперация „Панда“ 03.07.2017г.  

 
 

Офертата за участие е получена от Председателя на комисията  с подписването на 
двустранно приемно -предавателен протокол.  

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, 
надписана, съгласно изискванията на Възложителя, с отразен върху тях входящ номер, 
дата и час на постъпване. 

Комисията пристъпи към отваряне на представените оферта по реда на нейното  
постъпване. 
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І. Оферта вх.№ ВКК-1725/03.07.2017 год. – постъпила от Кооперация „Панда“ 
съдържа данни по всички реквизити, посочени от Възложителя, а именно: 

 Наименование и адрес на оферента; 
 Срок на валидност на офертата; 
 Дата на издаване на офертата; 
 Подпис и печат на офертата; 
 Технически предложения, съобразно представените технически спецификации; 
 Ценови предложения в лева с посочено ДДС и без посочено ДДС; 
 Кратко представяне на фирмата; 
 Срок за изпълнение на поръчката 

Оферента предлага да извърши доставката за общата сума от 12 044,50 лв. без 
ДДС или 14 453,28 лв. с ДДС.  
 Ценовото предложение на оферента съответства с изискванията на 
Възложителя. Посочената обща стойност за изпълнение на доставка не надхвърля 
максималната стойност, посочена от Възложителя. Предложените единични цени също 
не надхвърлят посочените от Възложителя максимални цени. 
 Относно техническото предложение на оферента – отговаря и покрива 
поставените от Възложителя с критерии и изисквания. 
 Въз основа на горното, комисията реши да приеме така представената оферта 
от участника.  

 
 След като разгледа така представените оферти от участниците, комисията 
предлага  на Кмета на Община Каспичан да възложи доставката на спортни пособия и 
костюми по проект BG05M2OP001-3.001-0095-С02 „Всички сме различни, но заедно за 
бъдещето на децата ни”, по оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен 
растеж”, съфинансиран от европейския социален фонд на европейския съюз на участник 
с Оферта вх.№ ВКК-1725/03.07.2017 год. – постъпила от Кооперация „Панда“. 

 
 

КОМИСИЯ:        
    Председател:…………/п./…………… 

        /Радостина Механджийска/ 
       Членове: 
         1………/п./…………… 
          /Даринка Атанасова/ 
 

2………/п./…………… 
          /Искра Радева/ 
 
Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД. 
 


