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Утвърждавам: J 
Директор на 137 СОУ ,Д.К^ьнчев'' 
Мариана Закова 

П Р О Т О К О Л N 1 

от заседанието на Комисията, назначена със заповед N 3895 - 273 / 12.03.2015 г. 
на Директора на училището - Мариана Закова, за разглеждане, оценяване и класиране 
на офертите за определяне на изпълнител на публична покана с премет на дейност: 
«Доставка на закуски на ученици от първи до четвърти клас включително», обявена и 
публикувана в официалния сайт на АОП. 

Днес, 14.04.2015г., 13.00 часа в Дирекцията на 137 СОУ « Ангел Кънчев» се събра 
комисия в състав : 

Председател : Росица Димова - пом. Директор 
Членове: Катя Делева - счетоводител, 

Магдалена Денчева - външен експерт, чл. 19, ьл. 2, т.8 от ЗОП, 
Даниелина Антонова - учител, 
Нина Павлова - учител. 

Комисията отвори и разгледа оферти на участниците за изпълнение на поръчка с 
предмет на дейност: « Доставка на закуски на ученици от първи до четвърти клас 
включително». 

Преди откриване на процедурата, Председателят и членовете на комисията 
попълниха и подписаха декларации по чл.35 ал.З от Закона за обществените поръчки, 
неразделна част от настоящия протокол. 

Преди да пристъпят към действие, членовете на комисията се запознаха с 
документите за участие и констатираха следното: 

1. Постъпила е само една оферта в посочения срок. 
2. Документите са подадени в непрозрачен плик с ненарушена цялост. 
Не се явиха представители на фирмата участник. 

При разглеждане на документите се установи липса на документ за актуално 
състояние издаден от Агенцията по вписванията. 
Комисията реши: 
Да отложи процедурата. 
Срокът за предоставяне на необходимия документ е: 24,04,2015 г. 
Документът да бъде получен от секретаря на 137 СОУ «Ангел Кънчев» 
Комосията ще се събере отново на 27.04.2015г. в обявения вече състав. 

Заинтересованата страна да бъде уведомена-в-ерок до 15.04.2015г. 
( ) 

Комисия в състав : _ у ^ 
Председател : Росица Димова - пом. Директор ^ 
Членове: Катя Делева - счетоводител, MJ 

Магдалена Денчева - външен експерт,/щ. J9, ьл. 2, т.8 от ЗОП, 
Даниелина Антонова - учител, •JpQ(f^ 
Нина Павлова - учител. 

Дата: 14.04.2015г. 
София 


