ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №174 „Фют
ГР. СОФИЯ, РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. МАЛА ПЛАНИНА № 36
тел. 02 / 862 10 90, факс 02 / 862 10 90, e-mail futl74@ abv.bg

ЗАПОВЕД № 593-109 / 22.12.2015г.
Относно: Утвърждаване на протокол №1от 11.12.2015г. на комисията за провеждане,
оценка и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по
глава 8А от Закон за обществени поръчки с предмет: "Доставка на хранителни продукти
за нуждите на храненето на децата от ЦЦГ№174"Фют", гр. София, район Лозенец по
обособени позиции "
На основание чл. 101г, ал.4 във връзка Глава 8А от Закон за обществени поръчки
НАРЕЖДАМ:
В качеството ми на възложител утвърждавам протокол №1/ 11.12.2015г. комисията
за провеждане, оценка и класиране на участниците в процедура за възлагане на
обществена поръчка по глава 8А от Закон за обществени поръчки с предмет:"Доставка на
хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ЦДГ №174"Фют", гр. София,
район Лозенец по обособени позиции", съгласно който са класирани на първо място
следните участници:
1.
2.
3.
4.

По обособена позиция 1: „БЕТИ-М" ЕООД
По обособена позиция 2: „БЕТИ-М" ЕООД
По обособена позиция 3: „БЕТИ-М" ЕООД
По обособена позиция 4:. „БЕТИ-М" ЕООД

С посочените дружества ще се сключи договор за изпълнение на поръчката след
представяне на необходимите документи съгласно чл. 101 „е" от ЗОП.

ПРОТОКОЛ

Днес 11.12.2015 г. в 14.05 ч. на основание заповед № РД 367-83/11.12.2015г на
Директора на ЦДГ № 174 ФЮТ, се извърши отваряне на офертите за конкурса: „Доставка
на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 174 на територията на район „Лозенец" СО
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивана Минкина - гл. юрисконсулт
ЧЛЕНОВЕ: 1. Рени Дренкова - нач. отдел „ОКСЕ"
,
2. Йордан Йорданов - член на Родителско настоятелство
3. Елизавета Живая - счетоводител
4. Николета Гатева - гл. учител
На отварянето на офертите присъстваха представители на „Бети-М" ЕООД.
Всички членове на комисията декларираха, че не са налице хипотезите, визирани в
чл.35 от ЗОбП и за които обстоятелства подписаха декларации за липсата на материален
интерес, спазване на конфиденциалност и независимост при формирането на волята.
Офертите се отвориха по реда на постъпването им.
ТОферта на „БЕТИ-М" ЕООД, подадена на 10.12.2015г. в 14,05 часа с вх. № 202.
Пликът съдържа: Пликове № 1 с надпис „Документи за подбор", № 2 с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката", № 3 с надпис „Предлагана цена". Пликовете
са непрозрачни и запечатани. Комисията и един участник подписаха плик № 3
„Предлагана цена".
Комисията пристъпи към отваряне на плик № 2. Комисията подписаха документите
съдържащи се в него. Комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 и оповести
документите съдържащи се в него: Целият набор от документи е представен в папка подписана и подпечатана Плик № 1 е непрозрачен и запечатан и съдържа:
Списък на документите представени от участника.
Заявление за участие - образец 1, попълнен, подписан и подпечатан от участника.
Административни сведения - образец 2, попълнен, подписан и подпечатан от
участника.
Удостоверение за актуално състояние, заверено копие.
- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОбП 2 бр. - образец 3, попълнен, подписан и
подпечатан от участника.
- Сертификат ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, НАССР, заверени копия.
Списък на продуктите, съдържащ име на производителя, срок на годност и
разфасовка.
Договор с акредитирана лаборатория за изпитване на продукти, заверено копие
Удостоверение по чл. 12 от закона за храните за производство и търговия с храни, с
приложен списък на групите храни, заверено копие.
- Договор за наем на склад, заверено копие.
Списък на договори за доставки изпълнени през последните 3 години - 12 бр. с
референции.
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Справка за наличие на транспортни средства - общо 4 бр., удостоверения за
регистрация на транспортно средство за всички автомобили, копия на
регистрационните талони.
Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, образец №
5, изброени четири човека персонал.
- Декларация за участие или не на подизпълнители - участника декларира, че няма да
използва подизпълнители.
След преглед на документацията, комисията установи, че в папката се съдържат
всички изискуеми документи, съгласно изискванията на възложителя. Не са налице
основанията по чл. 69, ал. 1 от ЗОбП за отстраняване на участника. Комисията
допуска кандидата до по-нататъшно участие в процедурата.
2. Оферта на ЕТ„Македония-Иван Даньовски", подадена на 10.12.2015 г. 15.15 ч., вх.
№ 203. Пликът съдържа: Пликове № 1 с надпис „Документи за подбор", № 2 с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката". № 3 с надпис ,-,Предлагана цена". Пликовете
са непрозрачни и запечатани. Комисията и един участник подписаха плик № 3
„Предлагана цена".
•
Комисията пристъпи към отваряне на плик № 2. Комисията и един участник подписаха
документите съдържащи се в него. Комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 и
оповести документите съдържащи се в него: Целият набор от документи е представен в
папка - подписана и подпечатана. Плик № 1 е непрозрачен и запечатан и съдържа:
Списък на документите представени от участника.
Заявление за учЯЬтие - образец 1, попълнен, подписан и подпечатан от участника.
- Административни сведения - образец 2, попълнен, подписан и подпечатан от
участника.
Удостоверение за актуално състояние.
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОбП - образец 3, попълнен, подписан и подпечатан
от участника.
- Декларация по чл. 3 т.8 от ЗИФОДРЮПДС по Образец N4.
- Сертификат ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, НАССР, заверени копия.
- Договор с акредитирана лаборатория за изпитване на продукти, заверено копие.
- Удостоверение по чл. 12 от закона за храните за производство и търговия с храни, с
приложен списък на групите храни, заверено копие.
Договор за наем на склад, анекси към договора, заверено копие.
Списък на договори за доставки изпълнени през последните 3 години 35 бр. с
удостоверения.
Справка за наличие на транспортни средства - 8 бр. хладилни автомобили, 6 бр.
автомобили за превоз на хранителни продукти от неживотински произход,
удостоверения за регистрация на транспортно средство за всички автомобили,
копия на регистрационните талони.
- Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката - изброени единадесет човека персонал.
- Декларация за участие или не на подизпълнители - участника декларира, че няма
да използва подизпълнители.
След преглед на документацията, комисията установи, че в папката се съдържат всички
изискуеми документи, съгласно изискванията на възложителя.
Не са налице
основанията по чл. 69, ал. 1 от ЗОбП за отстраняване на участника. Комисията допуска
кандидата до по-нататъшно участие в процедурата.
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3. Оферта на „Аллур" ООД подадена на 10.12.2015 г. В 16,08 часа, вх. № 204. Пликът
съдържа: Пликове № 1 с надпис „Документи за подбор", № 2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката", № 3 с надпис „Предлагана цена". Пликовете са непрозрачни и
запечатани. Комисията и един участник подписаха плик № 3 „Предлагана цена".
Комисията пристъпи към отваряне на плик № 2. Комисията и един участник подписаха
документите съдържащи се в него. Комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 и
оповести документите съдържащи се в него: Целият набор от документи е представен в
папка - подписана и подпечатана. Плик № 1 е непрозрачен и запечатан и съдържа:
-

Списък на документите представени от участника.
Заявление за участие - образец 1, попълнен, подписан и подпечатан от участника.
Административни сведения - образец 2, попълнен, подписан и подпечатан от
участника.
Удостоверение за актуално състояние.
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОбП - образец 3, попълнен, подписан и подпечатан
от участника.
- Сертификат ISO 9001:2008, ISO 22000:2006, НАССР, заверени копия.
Списък на продуктите, съдържащ име на производителя, срок на годност и
разфасовка.
Договор с акредитирана лаборатория за изпитване на продукти, заверено копие.
Удостоверениеjio чл. 12 от закона за храните за производство и търговия с храни, с
приложен списък на групите храни, заверено копие.
Списък на договори за доставки изпълнени през последните 3 години - 6 бр. с
удостоверения
Справка за наличие на транспортни средства - общо 8 бр.- четири хладилни и
четири за стоки с неживотински произход, удостоверения за регистрация на
транспортно средство за всички автомобили, копия на регистрационните талони.
Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката - изброени 16 човека персонал.
Декларация за участие или не на подизпълнители - участника декларира, че няма да
използва подизпълнители.
След преглед на документацията, комисията установи, че в папката се съдържат всички
изискуеми документи, съгласно изискванията на възложителя.
Не са налице
основанията по чл. 69, ал. 1 от ЗОбП за отстраняване на участника. Комисията допуска
кандидата до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническите предложения
на участниците в Плик № 2.
По отношение предложението на ЕТ„Македония-Иван Даньовски"-участникът е попълнил
декларация за конфиденциалност по чл. 33 ЗОбП, като е посочил Техническата оферта
като информация, която възложителя не желае да разкрива. Възложителят ще изпълни
задължението си по чл. 33, ал. 5 от ЗОбП, като не разкрива обявената за конфиденциална
информация от участника, която съдържа детайлна информация за организацията на
работата по доставките на участника, конкретни методи в работата. Комисията извърши
оценяване на техническите предложения на участниците, като оформи резултатите в
таблица. Неразделна част от протокола е извършено оценяване на техническата оферта.

з

Комисията извърши отваряне на
ценовите оферти за конкурса и пристъпи към
разглеждане, оценка и класиране на предложените цени от участниците по критерия
„Предлагана цена": Съгласно методиката за оценка по този критерии се състави таблица за
оценяване, неразделна част към протокола.
Комисията извърши следното класиране на участниците на база получената от всяка
оферта „Комплексна оценка" по формулата: Компл.оценка = Al + А2 + A3 + А4 както
следва:
КЛАСИРАНЕ ПО ПЪРВИ КРИТЕРИЙ - ЦЕНА - А1
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КЛАСИРАНЕ ПО КРИТЕРИИ ЗА СРОК НА ДОСТАВКА ПРИ ЕС КТ. СИТУАЦИИ,
РЕКЛАМАЦИИ И КОНЦЕПЦИЯ
Участник

Време за
спешни
доставки
-А2

Време за
отстр. на
рекламации
-A3

Концепция
за
изпълнение
А4

Сбор на
А2+АЗ+А4

Бети М
Македония
Аллур

15
10
10

15
10
10

30
30
30

60
50
50

Общ брой точки
за цена, допълн.
критерии и
концепция +А1

99,30
87,66
86,40

По време на работата, комисията е спазила изискванията на чл. 36, ал. 1 от ЗОбП.
Неразделна част от този протокол са таблица с извършено оценяване на техническото
предложение, таблица с извършено оценяване на ценово предложение.
Комисията приключи своята работа на 14.12.2015 г. в 16.00 ч.
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Протоколът на комисията се подписа от всички членове и се предаде заедно с цялата
документация на Възложителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. Минкина
ЧЛЕНОВЕ: 1. Р.Дренкова../^
З.Е.Живая.

2.Й.Иорданов7>
4..Н.Гатева
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