УТВЪРДИЛ: /п/
Н. ПРЕСЛАВСКА
ДИРЕКТОР
ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 19/04.12.2019 г. на
Директора на Детска градина № 100 „Акад. Пенчо Райков” гр. София, във връзка с
Обява № 9094682/21.11.2019 г., публикувана на електронния адрес на Детска градина
№ 100 „Акад. Пенчо Райков” гр. София, сектор „Профил на купувача“ и Информация за
публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,
ал.3 от ЗОП, публикувана в Портала на Агенция по обществени поръчки, за
разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в процедура чрез събиране на
оферти с обява, възложена по реда на Глава Двадесет и шест от Закона за обществените
поръчки с предмет:„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска
градина № 100 „Акад. Пенчо Райков” гр. София, на основание чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от
ППЗОП
Днес, 04.12.2019 г., в сградата на Детска градина № 100 „Акад. Пенчо Райков” гр.
София, находяща се в гр. София, район „Оборище”, ул. ”Велико Търново” №2, в 10:00
часа, се събра комисията, назначена да разгледа, оцени и класира офертите на
участниците в процедура чрез събиране на оферти с обява, провеждана по реда на
Глава Двадесет и шест от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на
хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 100 „Акад. Пенчо Райков”
гр. София.
КОМИСИЯТА заседава в състав:
Председател: адв. Даниела Минкова - Правоспособен юрист и
Членове:
Маргарита Китова - счетоводител
Зоя Сотирова - ЗАТС
Работата на комисията започна в 10:00 часа.
След получаване на офертите, всеки член на комисията, подписа декларация по
чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Процедурата се провежда по правилата на Глава Двадесет и шест от ЗОП и
съответните правила от ППЗОП.
До първоначално обявения срок за подаване на оферти са получени две оферти,
както следва:
1. Вх. № 68/29.11.2019, 11:50 ч.от „Джое Кетъринг“ ЕООД, ЕИК 201843849,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Едисон“ №1, вх. Б, ет. 4, ап. 88;
2. Вх. № 73/03.12.2019 г., 14.50 ч. от ЕТ„Македония-Иван Даньовски“, ЕИК
121272823, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Овча купел“, ул.
„Лиляче“ № 19
На отварянето на офертите няма представители на участниците или на средствата за
масово осведомяване.

страница 1 от 5

І. Председателят на комисията обяви участниците, подали оферти, след което
комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.
1. „Джое Кетъринг” ЕООД
Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна
опаковка, като върху нея е отбелязан поредният номер и датата на получаване на
офертата на участника в процедурата.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията
обяви ценовото предложение – 36 815,70 лева без ДДС.
2. ЕТ„Македония-Иван Даньовски“
Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна
опаковка, като върху нея е отбелязан поредният номер и датата наполучаване на
офертата на участника в процедурата.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията
обяви ценовото предложение – 26 153,85 лева без ДДС.
Двама от членовете на комисията подписаха документите в офертите на всеки от
участниците. С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията в закрито заседание продължи своята работа, като пристъпи към
преглед на документите в офертата и съответствието им с поставените условия от
страна на Възложителя.
1. „Джое Кетъринг“ ЕООД
След преценка и преглед на документите в офертата и съответствието им с
поставените условия от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице
всички изискуеми документи и доказателства, които установяват съответствието на
участника с постановените условия от Възложителя.
Участникът е представил следните документи и информация, отговарящи на
изискванията на Възложителя:
1. Опис на съдържанието на офертата;
2. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 1, попълнена по всички
нейни части, съдържаща изрична информация за:
- Липса за основания за отстраняване;
- Изпълнение на 4 идентични/сходни дейности през последните три години;
- Регистриран 1 обект за производство или търговия на едро с хранителни
продукти, с посочено Удостоверение по чл. 12 от ЗХ;
- Регистрирани 2 броя хладилни автомобили и 2 броя транспортни средства за
превоз на хранителни продукти.
3. Предложение за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/, изготвено
в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, по
Образец № 3, в което участникът заявава, че предлаганите от него продукти отговарят
на изискванията за качество, налице е възможност да се достави заявените от
Възложителя количества, в сроковете предвидени в техническата спецификация, като
доставката на хранителните продукти задължително ще бъде извършвана в понеделник
и сряда в 11:00 ч., доставката на хляб ще е ежедневна и неговата доставка
задължително ще е до 08:00 ч на деня следващ деня на заявката, предлаганият срок за
допълнително заявени количества в рамките на деня на продуктите 30 минути, срок за
реагиране в случай на рекламация – 30 минути; предлага се доставка на всички видове
хранителни продукти, описани в Техническата спецификация, придружени с документи
удостоверяващи производителя, качество и количество, срок на годност и други
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изискуеми данни за всеки доставян продукт, съгласно приложимите санитарно –
хигиенни изисквания на българското законодателство и изискванията на Възложителя.
Остатъчен срок на годност към дадите на доставяните продукти ще бъде не по – малка
от 75% от датата на производството. Срок на валидност на офертата 60 (шестдесет)
календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
Предвид изложените по-горе констатации и обстоятелства
представената информация и доказателства, Комисията единодушно

и

предвид

РЕШИ:
ДОПУСКА „Джое Кетъринг“ ЕООД до по - нататъшно участие и оценка на
офертата му, съобразно методиката на Възложителя.
2. ЕТ„Македония - Иван Даньовски“
След преценка и преглед на документите в офертата и съответствието им с
поставените условия от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице
всички изискуеми документи и доказателства, които установяват съответствието на
участника с постановените условия от Възложителя.
Участникът е представил следните документи и информация, отговарящи на
изискванията на Възложителя:
1. Опис на документите, съдържащи се в офертата;
2. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 1, попълнена коректн по
всички нейни части, съдържаща изрична информация за:
- Липса за основания за отстраняване;
- Изпълнение на 5 идентични/сходни дейности през последните три години, с
приложени пет броя референции за добро изпълнение;
- Регистриран 1 обект за производство или търговия на едро с хранителни
продукти, с посочено Удостоверение по чл. 12 от ЗХ;
- Регистрирни 2 броя хладилни автомобили и 2 брой транспортни средства за
превоз на хранителни продукти.
3. Предложение за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/, изготвено
в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, по
Образец № 3, в което участникът заявава, че предлаганите от него продукти отговарят
на изискванията за качество, налице е възможност да се достави заявените от
Възложителя количества, в сроковете предвидени в техническата спецификация, като
доставката на хранителните продукти задължително ще бъде извършвана в понеделник
и сряда в 11:00 ч., доставката на хляб ще е ежедневна и неговата доставка
задължително ще е до 08:00 ч на деня следващ деня на заявката, предлаганият срок за
допълнително заявени количества в рамките на деня на продуктите 31 минути, срок за
реагиране в случай на рекламация – 31 минути; предлага се доставка на всички видове
хранителни продукти, описани в Техническата спецификация, придружени с документи
удостоверяващи производителя, качество и количество, срок на годност и други
изискуеми данни за всеки доставян продукт, съгласно приложимите санитарно –
хигиенни изисквания на българското законодателство и изискванията на Възложителя.
Остатъчен срок на годност към дадите на доставяните продукти ще бъде не по – малка
от 75% от датата на производството. Срок на валидност на офертата 60 (шестдесет)
календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
Предвид изложените по-горе констатации и обстоятелства
представената информация и доказателства, Комисията единодушно

и

предвид
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РЕШИ:
ДОПУСКА ЕТ„Македония - Иван Даньовски“ до по - нататъшно участие и
оценка на офертата му, съобразно методиката на Възложителя.
ІІ. Оценка и класиране на допуснатите участници в процедурата.
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна
оферта”, въз основа на критерия „Оптимално съотношение качество/цена”.
Показателите, тяхната относителна тежест, начинът на определяне на оценката
по всеки от тях, както и на комплексната оценка на офертите на участниците е
както следва:
1. К1 - Обща предложена цена, образувана от сбора от единичните цени за
хранителните продукти и прогнозните им количества;
2. К2 - Предложен срок на доставка на допълнително заявени продукти, в
рамките на деня.
3. К3 - Предложен срок на доставка на храни след евентуална тяхна
рекламация.
Посочените показатели са с коефициент на тежест в общата оценка, както
следва:
К1 е с коефициент на тежест от 50;
К2 е с коефициент на тежест от 25;
К3 е с коефициент на тежест от 25.
За всеки отделен участник се присъжда стойност на всеки коефициент, която се
изчислява като се раздели най-ниската предложена стойност на съответната
стойност, предложена от този участник. Този резултат се умножава по посочения
коефициент. Най-висока стойност ще получи най-ниската цена или най-малкото
предложено време за доставка след заявка или след рекламация.
Крайната оценка (КО) на офертата на всеки участник ще бъде определена по
следната формула:
КОi= К1i+ К2i+ К3i
На първо място се класира участникът с най - висока оценка.
От участниците в процедурата, получили еднаква оценка, по-напред се класира
участникът, който е получил по-голям брой точки по показателя Обща предложена
цена.
Оценката се извърши по показателите, посочени в 7. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
НА ОФЕРТИТЕ“, от Документацията за участие
1. Oписание на оценката на„Джое Кетъринг“ ЕООД
КОi= К1i+ К2i+ К3i
С оглед общата предложена цена – 36 815.70 лева без ДДС, К1i = 35,52 т.
С оглед предложения срок на доставка на допълнително заявени продукти, в
рамките на деня – 30 мин., К2i = 25 т.
С оглед предложения срок на доставка на храни след евентуална тяхна рекламация
– 30 мин., К3i = 25 т.
КОi= 85,52 т.
2. Oписание на оценката на ЕТ„Македония-Иван Даньовски“
КОi= К1i+ К2i+ К3i
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С оглед общата предложена цена – 26 153.85 лева без ДДС, Комисията установи, че
ценовото предложение на този участник е с над 20% по – благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.
Комисията реши:
На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП иска подробна писмена обосновка за начина
на образуване на ценовото предложение на участник ЕТ„Македония-Иван
Даньовски“.
Указва на ЕТ„Македония-Иван Даньовски“, че на основание чл. 72, ал. 1 от
ЗОП, участникът разполага със срок от 5 дни от получаване на настоящото искане
да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото
предложение.
Комисията продължи своята работа на 12.12.2019 г., като
Комисията констатира, че на участникът ЕТ„Македония - Иван Даньовски“ е
изпратено искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото
предложение на 06.12.2019 г. и същият в указания срок по чл. 72, ал. 1 от ЗОП не е
представил такава.
Въз основа на което, Комисията единодушно
РЕШИ:
На основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП не допуска до оценяване и отстранява от
участие офертата на участник ЕТ„Македония-Иван Даньовски“.
Предвид изложеното, допуснатият участник получава следната комплексна
оценка:
УЧАСТНИК
„Джое Кетъринг“ ЕООД

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
85,52 т.

Комисията приключи с работата си по разглеждане и оценка на допуснатите оферти, в
резултат на което взе следните
РЕШЕНИЯ:
Класирането на допуснатия участник, съгласно обявеният критерий е както следва:
На първо място: „Джое Кетъринг“ ЕООД – 85,52 точки.
Настоящият протокол е съставен и подписан на 12.12.2019 г. в 16.00 часа и се
предоставя на Възложителя за утвърждаване по реда на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
КОМИСИЯ:
Председател:

/п/

Членове:
/п/
/п/
На основание чл.36, ал.3 от ЗОП.
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