ДЕТСКА ГРАДИНА „ДРУЖБА” АСЕНОВГРАД
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, УЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ” №12
тел.:0331/6-90-49 e-mail: drujba_ad@abv.bg.

ПРОТОКОЛ
За работа на комисията, назначена със Заповед № РД-11-22 /19.10.2018 година на
Директора на ДГ „ДРУЖБА”-гр.Асеновград за разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти за участие в поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти
за нуждите на Детска градина „Дружба“-гр. Асеновград по обособени позиции –
Позиция І „ Плодове и зеленчуци“, Позиция ІІ „Хляб и хлебни изделия“, Позиция ІІІ
„Мляко и млечни изделия“, Позиция IV „Месо и месни продукти, бакалия, замразени
продукти и подправки“ за една календарна година чрез ползване на средства от
бюджета на детската градина.
І. На 19.10.2018 г., в 10.00 часа в учителската стая на ДГ „Дружба” Асеновград, комисия в
състав :
Председател:
Люба Димитрова Петрова /касиер-домакин/
Членове:
1 Даниела Василева Алексиева /счетоводител/
2.Мария Петрова Салчева /юрист/
се събра на заседание за отваряне, разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в
обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска
градина „Дружба“-гр. Асеновград по обособени позиции – Позиция І „ Плодове и
зеленчуци“, Позиция ІІ „Хляб и хлебни изделия“, Позиция ІІІ „Мляко и млечни изделия“,
Позиция IV „Месо и месни продукти, бакалия, замразени продукти и подправки“.
ІІ.След изтичане на посочения срок - до 19.10.2018 г., са постъпили 5 броя оферти, както
следва:
№ по
ред
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование на участника
«Фууд Деливъри Експрес» ЕООД
гр.Пловдив /по позиции ІІІ и ІV/
«Фамилекс комерс» ООДгр.Асеновград, ул.Васил Петлешков №1
/ по позиция ІІІ и ІV/
ЕТ«Мариана Караянева» гр.Асеновград, ул.Безово№19
/ по позиции І /
ЕТ«Вигипеа –П.Трифонов»гр.Асеновград,ул.Хаджи Димитър №18
/ по позиция ІІ /
«Бор Чвор» ЕООД гр.Пловдив
ул.»Карловска» № 15А
/ по позиция ІІІ /

Рег.№ на
предложен
ието
Вх.№ РД20-55
Вх.№
РД-20-58

Дата на
получаване

Час на
получаване

15.10.2018 г.

12,10 часа

15.10.2018г.

14,40 часа

Вх.№
РД-20-59

15.10.2018г.

15,40 часа

Вх.№
РД-20-60

15.10.2018г.

15,50 часа

Вх.№
РД-20-70

18.10.2018г.

15,15 часа

ІІІ.След установяване на съответствието между регистъра и подадените оферти, членовете на
комисията подписаха декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП, които декларации след оформянето им,
стават неразделна част от досието на тази обществена поръчка.
ІV.Направена бе проверка за присъствие на представители на участниците при която се установи,
че в определения час няма представители.
Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите по реда на тяхното
постъпване
І. «Фууд Деливъри Експрес» ЕООД гр.Пловдив
Констатира се, че плика е без нарушена цялост и запечатан. Върху него е изписан име, адрес и
координати на участника; позицията за която кандидатства; входящ номер, дата и час на
постъпване в ДГ «Дружба»-гр.Асеновград.
Документите в плика отговарят на изискванията на Възложителя за допускане до участие, а
именно:
- необходимите регистрации и удостоверения, заверени вярно с оригинала;
- всички декларации по образец на Възложителя;
- техническо предложение за изпълнение на поръчката /за позиция ІІІ и ІV;
- запознат с техническа спецификация за позициите;
- ценово предложение по позиция ІІІ и позиция ІV.
Провериха се ценовите предложения за пропуски и грешки при изчисляване. Констатира се, че
няма допуснати такива.
ІІ. «Фамилекс комерс» ООД- гр.Асеновград
Констатира се, че плика е без нарушена цялост и запечатан. Върху него е изписан име, адрес и
координати на участника; позицията за която кандидатства; входящ номер, дата и час на
постъпване в ДГ «Дружба»-гр.Асеновград.
Документите в плика отговарят на изискванията на Възложителя за допускане до участие, а
именно:
- необходимите регистрации и удостоверения, заверени вярно с оригинала;
- всички декларации по образец на Възложителя;
- техническо предложение за изпълнение на поръчката по позиция ІІІ и ІV;
- запознат с техническа спецификация за позицията;
- ценово предложение по позиция ІІІ и ІV.
Провериха се ценовите предложения за пропуски и грешки при изчисляване. Констатира се, че
няма допуснати такива.
ІІІ. ЕТ«Мариана Караянева» -гр.Асеновград
Констатира се, че плика е без нарушена цялост и запечатан. Върху него е изписан име, адрес и
координати на участника; позицията за която кандидатства; входящ номер, дата и час на
постъпване в ДГ «Дружба»-гр.Асеновград.
Документите в плика отговарят на изискванията на Възложителя за допускане до участие, а
именно:
- необходимите регистрации и удостоверения, заверени вярно с оригинала;
- всички декларации по образец на Възложителя;
- техническо предложение за изпълнение на поръчката;
- запознат с техническа спецификация за позицията ;
- ценово предложение по позиция І;
- бюлетин от стокова борса "Родопи 95"АД гр.Пловдив.
Провери се ценовото предложение за пропуски и грешки при изчисляване. Констатира се, че
няма допуснати такива.

ІV. ЕТ«Вигипеа –П.Трифонов»-гр.Асеновград
Констатира се, че плика е без нарушена цялост и запечатан. Върху него е изписан име, адрес и
координати на участника; позицията за която кандидатства; входящ номер, дата и час на
постъпване в ДГ «Дружба»-гр.Асеновград.
Документите в плика отговарят на изискванията на Възложителя за допускане до участие, а
именно:
- необходимите регистрации и удостоверения, заверени вярно с оригинала;
- всички декларации по образец на Възложителя;
- техническо предложение за изпълнение на поръчката;
- запознат с техническа спецификация за позицията;
- ценово предложение по позиция ІІ.
Провери се ценовото предложение за пропуски и грешки при изчисляване. Констатира се, че
няма допуснати такива.
V. «Бор Чвор» ЕООД гр.Пловдив
Констатира се, че плика е без нарушена цялост и запечатан. Върху него е изписан име, адрес и
координати на участника; позицията за която кандидатства; входящ номер, дата и час на
постъпване в ДГ «Дружба»-гр.Асеновград.
Документите в плика отговарят на изискванията на Възложителя за допускане до участие, а
именно:
- необходимите регистрации и удостоверения, заверени вярно с оригинала;
- всички декларации по образец на Възложителя;
- техническо предложение за изпълнение на поръчката;
- запознат с техническа спецификация за позицията;
- ценово предложение по позиция ІІІ.
Провери се ценовото предложение за пропуски и грешки при изчисляване. Констатира се, че
няма допуснати такива.
На основание горепосоченото, комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
1.Допуска всички участници до участие по позиции, както следва:
По позиция І - „Плодове и зеленчуци” /Приложение №1/
- ЕТ «Мариана Караянева» гр.Асеновград
По позиция ІІ -„ Хляб и хлебни изделия” /Приложение №2/
- ЕТ«Вигипеа –П.Трифонов» гр.Асеновград
По позиция-ІІІ - „Мляко и млечни изделия“ , /Приложение №3/
- «Фамилекс комерс»ООД гр.Асеновград
- «Фууд Деливъри Експрес» ЕООД гр.Пловдив
-«Бор Чвор» ЕООД гр.Пловдив
По позиция IV „Месо и месни продукти, бакалия, замразени продукти и подправки“
- «Фамилекс комерс»ООД гр.Асеновград
- «Фууд Деливъри Експрес» ЕООД гр.Пловдив
2. Да извърши оценката на ценовите предложения съгласно критерии - най-ниска предложена
цена за позиция, размер в лева с ДДС

Описание на ценовите оферти по позиции и предложена цена:
№

Име на кандидата

І позиция

ІІ позиция

ІІІ позиция

1.

«Фууд Деливъри
Експрес» ЕООД

-

-

12741,40 лв.

2.

«Фамилекс Комерс» ООД

-

-

14626,60 лв.

3.

ЕТ «Мариана Караянева»

15352,37 лв.

-

-

4.

ЕТ«Вигипеа –
П.Трифонов»

-

3861,00лв.

-

5.

«Бор Чвор»ЕООД

-

-

12685,50 лв.

ІV позиция

16935,70 лв.
16893,90 лв.
-

Комисията класира кандидатите по позиции, както следва :
Позиция І - „Плодове и зеленчуци”
І-во място - ЕТ «Мариана Караянева»- 15352,37лв.
Позиция ІІ -„Хляб и хлебни изделия”
І-во място - ЕТ«Вигипеа –П.Трифонов» - 3 861,00 лв.
Позиция ІІІ – „Мляко и млечни изделия“
І-во място - «Бор Чвор» ЕООД- 12685,50 лв.
ІІ-ро място - «Фууд Деливъри Експрес» ЕООД- 12741,40 лв
ІІІ-то място - «Фамилекс Комерс» ООД– 14626,60 лв.
Позиция ІV –„Месо и месни продукти, бакалия, замразени продукти и подправки”
І-во място- «Фамилекс Комерс» ООД-16893,90 лв.
ІІ-ро място- «Фууд Деливъри Експрес» ЕООД- 16935,70 лв.
Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на поръчката
класираните участници на І-во място за всяка отделна позиция, а именно:
Позиция І - „Плодове и зеленчуци” - ЕТ «Мариана Караянева»
Позиция ІІ -„Хляб и хлебни изделия” - ЕТ«Вигипеа –П.Трифонов»
Позиция ІІІ- „Мляко и млечни изделия“ – «Бор Чвор» ЕООД
Позиция ІV- „Месо и месни продукти, бакалия, замразени продукти и подправки”«Фамилекс комерс»ООД
Комисията приключи своята работа в 12.30 ч. на 19.10.2018 г., като подготви за предаване на
Възложителя нястоящия протокол за утвърждаване.
Съхранение на документацията до приключването на поръчката се извършва от Даниела
Алексиева /счетоводител/.
Председател:
Люба Димитрова Петрова /касиер-домакин/ - /п/
Членове:
1 Даниела Василева Алексиева /счетоводител/ - /п/
2.Мария Петрова Салчева /юрист/- /п/
19.10.2018 г.
УТВЪРДИЛ: /п/
19.10.2018г., 13.00 часа
ВЪЗЛОЖИТЕЛ /подпис и печат/
/дата и час/
АНТОНИЯ РУСЕВА
Директор на ДГ „ДРУЖБА” Асеновград

