
На 29.07.2015 г. на основание Заповед № РД-12-783/29.07.15 г. на 
Кмета на община Нова Загора се събра комисия в състав:

Председател: Светла Стоянова - заместник-кмет на община Нова

1. Катя Иванова -управител в,ДСП';
2. Мария Ганева - социален работник в,ДСП";
3. Милка Жекова-счетоводител в,ДСП';
4. Олга Бишир-сг. юрисконсулт в отдел/1равеН';
сьс задача: да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти от 

кандидатите за изпълнение на обществена поръчка "Приготвяне на храна за 
консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата Домашен 
социален патронаж?'.

Комисията започна работа в 09:00 часа в заседателната зала на 
община Нова Загора.
Комисията констатира, че в обявения срок е постъпила една оферта с вх. № 
53-00-838/28.07.2015г. от Кооперация,,Меркурий-12', гр. Нова Загора.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на 
учасгниците или други лица.

Комисията присгьпи към отваряне на офертата и провери за наличието 
на три отделни запечатани плика, след което членовете на комисията 
подписаха плик № 3 „П редлагана цен̂ '. Комисията отвори плик № 2 
предложение за изпълнение на поръчкат '̂, след което членовете на 
комисията подписаха документите, съдържащи се в него. След тези действия 
председателят на комисията оповести документите, съдържащи се в плик № 
1 от офертата на участника, и провери съответствието сьс списъка по чл. 56, 
ал. 1, т. 14.

След оповестяването на документите, съдържащи се в плик № 1 на 
офертата, комисията присгьпи към проверка за съответствие на 
представените документи с предварително обявените от Възложителя 
условия. След проверката комисията не установи липса на документи и/или 
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 
възложителя.

С оглед на това, комисията прие, че офертата на Кооперация 
ЛЧеркурий-12', гр. Нова Загора отговаря на предварително обявените 
изисквания на възложителя и учасгникът следва да бъде допуснат до по- 
нататъшното участие в процедурата.

Комисията разгледа документите в плик № 2 на участника, установи, че 
съответстват на изискванията на възложителя и реши ценовото предложение 
да се отвори на 04.08.2015г. от 08:00 часа в зала № 316.

Настоящият протокол е съсгавен съгласно изискваният 
7 от ЗОП и беше приключен на 30.07.2015 г.
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