ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА
П.К 9000, УЛ.”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” №19
тел.052/620 471, тел./факс 052/620 487
e-mail:ou_kirilimetodii@abv.bg

Утвърдил: ………………Х…………………
Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД
директор на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“
Дата: 03.01.2019г.

ПРОТОКОЛ
за дейността на комисия, определена със заповед №РД-07- 79 /03.01.2019г. на
директора на ОУ“Свети свети Кирил и Методий“, за избор на изпълнител чрез обява за
събиране на оферти на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП, за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на
ОУ“Свети свети Кирил и Методий“-Варна за календарната 2019 година”

Днес, 03.01.2019г. в 11:00ч., в гр.Варна, ул.“Братя Миладинови“№19, стая “101“,
се събра комисия, определена със заповед №РД-07- 79 /03.01.2019г. на директора на
ОУ“Свети свети Кирил и Методий“.
Комисията започна работа в пълен състав, както следва:
Председател : Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД – заместник-директор УД
Членове:
1. Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД – ръководител направление „ИКТ“
2. Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД - счетоводител
В изпълнение на чл.51, ал.8 от ППЗОП след получаване на офертите членовете на
комисията подписаха декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП- Приложения към настоящия
протокол.
Констатира се, че в изпълнение на чл.187, ал.1 от ЗОП Възложителят е публикувал
на профила на купувача обява за събиране на оферти по образец и Информация за
публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,
ал. 3 от ЗОП на Портала за обществени поръчки, с посочен срок за публичен достъп.
До крайния срок за получаване на офертите - 20.12.2018г-15:00ч., в канцеларията на
училището са постъпили 2 (две ) оферти. В изпълнение на чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за
получаване на оферти е удължен до 02.01.2019г. Постъпили оферти:
1. Оферта с вх.номер ФСД-15- 149/20.12 .2018г.- 09:43 часа, подадена от „ДЗУ ГЛ“
ООД.
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2. Оферта с вх.номер ФСД-15- 150/20.12.2018г.- 13:35 часа, подадена от „Мариян
2004“ ООД.
При отваряне на офертите за участие в процедурата присъстваха представители на
участниците:
1. Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД - управител на „Мариян 2004“ ООД
2. Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД - управител на „ДЗУ ГЛ“ ООД

Заседанието на комисията се проведе по следния дневен ред:
1. Получаване на представените оферти и протокол по чл.48 ал.6 от ППЗОП.
2. Отваряне на офертите на публично заседание на комисията в присъствието на
участниците.
3. Разглеждане и оценка на офертите, в съответствие с изискванията, посочени от
Възложителя.
4. Класиране по обявения от Възложител критерий „най-ниска предлагана цена“.
По т.1 от дневния ред: Председателят на комисията представи получените оферти,
регистъра на подалите оферти лица и протокол по чл.48 ал.6 от ППЗОП.
По т.2 от дневния ред: Комисията установи, че представените оферти са подадени
в запечатани непрозрачни опаковки с обозначения съгласно указанията на
Възложителя. Пристъпи се към отваряне на офертите по реда на постъпването им в
деловодството на училището.
1. Комисията установи, че офертата на „ДЗУ ГЛ“ ООД съдържа:
 Образец № 1 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата
 Oбразец № 2 Представяне на участника
 Образец № 3 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици
 Образец № 4 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от ЗОП– 2 броя
 Образец № 5 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП
 Образец №6 Списък на доставките, които са идентични и/или сходни с
предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през предходните 3
(три) години, считано от датата на подаване на офертата
 Образец №7 Декларация за наличие на транспортно средство, регистрирано за
превоз на храни и удостоверение за регистрация на транспортно средство
 Образец № 8 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация на възложителя
 Образец №9 Декларация по чл. 66, ал. 1 ЗОП – няма да използват
подизпълнители
 Образец №10 Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора
 Образец № 11 Декларация за срока на валидност на офертата
 "Ценово предложение“ – 0.50лв без ДДС или 0.60 с ДДС.
Членовете на комисията и представителят на „Мариян 2004“ ЕООД подписаха
Ценовото предложение.
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Комисията предлага участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на
офертата.
2. Комисията установи, че офертата на „Мариян 2004“ ООД съдържа:
 Образец № 1 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата
 Oбразец № 2 Представяне на участника
 Образец № 3 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици
 Образец № 4 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от ЗОП – 2 броя
 Образец № 5 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП
 Образец №6 Списък на доставките, които са идентични и/или сходни с
предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през предходните 3
(три) години, считано от датата на подаване на офертата
 Образец №7 Декларация за наличие на транспортно средство, регистрирано за
превоз на храни, удостоверение за регистрация на транспортно средство и копие
от договор за наем, удостоверение за регистрация на обект за производство на
храни
 Образец № 8 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация на възложителя
 Образец №9 Декларация по чл. 66, ал. 1 ЗОП – няма да се ползват
подизпълнители
 Образец №10 Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора
 Образец № 11 Декларация за срока на валидност на офертата
 "Ценово предложение“ – 0,35лв без ДДС или 0,42лв с ДДС .
Членовете на комисията и представителят на „ДЗУ ГЛ“ ООД
Ценовото предложение.

подписаха

Комисията предлага участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на
офертата.

По т.3 от дневния ред:
Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на офертите, в
съответствие с изискванията, посочени от Възложителя.
1. Комисията установи, че офертата на „ДЗУ ГЛ“ ООД съдържа Образец № 12
Ценово предложение. Единичната цена на предлагана закуска/плод е 0,50лв. без
ДДС или 0,60лв. с ДДС
2. Комисията установи, че офертата на „Мариян 2004“ ООД съдържа Образец
№ 12 Ценово предложение. Единичната цена на предлагана закуска/плод е
0,35лв без ДДС или 0,42лв с ДДС

По т.4 от дневния ред:
Съобразно посоченият от Възложителя в публичната покана критерий за оценка
„най-ниска цена“, комисията класира участниците, както следва:
Първо място: - „Мариян 2004“ ООД с ценово предложение 0,35лв. без ДДС или
0,42лв. с ДДС
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Второ място: - „ДЗУ ГЛ“ ООД с ценово предложение 0,50лв. без ДДС или 0,60лв. с
ДДС
Гласували
„За“ - 3членове
„Против“- 0 членове
„Въздържали се“- 0 членове

Комисията предлага на Възложителя изпълнител на поръчката да бъде
класираният на първо място участник - „Мариян 2004“ ООД
Поради изчерпване на дневният ред, комисията приключи своята работа на
03.01.2019г. в 11 часа и 35 минути.
Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване.

Приложение:
Декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП - 4 бр.

Комисия в състав:
1. Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД
2. Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД
3. Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД
4. Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД
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