ПРОТОКОЛ №3
Днес, 11.02.2019 г. в административната сградата на „Ученическо и столово хранене“
ЕООД, с адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 12 /сградата на Община Смолян/, източно
крило, ет. 6, стая № 607 се проведе открито заседание на комисията, за провеждане на
обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставки на хранителни продукти за
нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по обособени
позиции“, открита с Решение № 1 / 26.11.2018 г. на Управителя на «Ученическо и столово
хранене» ЕООД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка..
Комисията, назначена със Заповед № 1/07.01.2019 г. на Управителя на «Ученическо и
столово хранене» ЕООД със задача да извърши подбор на кандидатите, да разгледа, оцени и
класира постъпилите оферти в „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за участие в
цитираната по-горе процедура за възлагане на обществена поръчка, започна работа в 10:00
часа в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Мирчева - Паева – гл. счетоводител на „УСХ” ЕООД;
Членове:
1. Ема Шопова – счетоводител на „УСХ” ЕООД;
2. Мария Стратева – калкулант на „УСХ” ЕООД;
3. Методи Гатешки – финансов контрольор на „УСХ” ЕООД;
4. Васил Томов – правоспособен юрист – адвокат в АК - Смолян;
Присъстваха всички членове на комисията.
На заседанието присъстваха двама представители на участниците, както следва:
- Катерина Христова Маркова, упълномощен представител на ЕТ „ЧИНО –
НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“;
- Вижданка Захариева Минчева, управител на „ПАРТНЕРС“ ООД;
Външните представители попълниха присъствен списък, а пълномощника
удостовери представителната си власт с нотариално заверено пълномощно.
Председателят на комисията обяви публично, че ще бъдат отворени ценовите
предложения на допуснатите участници:
1. „АСЕНОВ“ ЕООД, гр. Смолян, за ОП № 3;
2. „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, гр. Стара Загора, за ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4;
3. „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД, гр. Смолян, за ОП № 5;
4. „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, за ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4;
5. ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“, гр. Смолян, за ОП № 5
Пристъпи се към отваряне и оповестяване на ценовоите предложения на участниците,
като председателят показа на присъстващите запазването на целостта на пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри” . Никой от членовете на комисията или външните
представители не изразиха забележки в това отношение.
Председателят на комисията оповести публично предложенaта цена образувана при
единични цени на артикулите по единични бройки, описани в таблицата, част от Приложение
№7, както следва:
1. „АСЕНОВ“ ЕООД, гр. Смолян, за ОП № 3 – 21,25 /двадесет и един лева и двадесет и
пет стотинки/ лева без ДДС;

2. „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, гр. Стара Загора,
за ОП № 1 – 125,25 /сто двадесет и пет лева и двадесет и пет стотинки/ лева без ДДС,
за ОП № 2 – 152,37 /сто петдесет и два лева и тридесет и седем стотинки/ лева без ДДС,
за ОП № 4 – 47,97 /четиридесет и седем лева и деветдесет и седем стотинки/ лева без
ДДС;
3. „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД, гр. Смолян, за ОП № 5 – 18 318,58 /осемнадесет
хиляди триста и осемнадесет лева и петдесет и осем стотинки/ лева без ДДС;
4. „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян,
за ОП № 1 – 95,98 /деветдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева без ДДС,
за ОП № 2 – 126,83 /сто двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки/ лева без
ДДС,
за ОП № 4 – 40,29 /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/ лева без ДДС;
5. ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“, гр. Смолян, за ОП № 5 – 8,77 /осем лева и
седемдесет и седем стотинки/ лева без ДДС.
В табличен вид предложените от участниците цени изглеждат по следния начин:
№

1.
2.
3.
4.
5.

Име на фирма

Позиция 1

„ АСЕНОВ „ ЕООД

Месо, месни
продукти и
риба
-

„БРАДЪРС КОМЕРС“
ООД
„ АНАСТАС
АНЧЕВ“ ЕООД
„ ПАРТНЕРС “ ООД
ЕТ „ ЧИНО – НИКОЛАЙ
ЧИНОВСКИ „

Позиция 2
Пакетаж
варива,
яйца и
консерви
-

Позиция 4
Мляко и
млечни
продукти

Позиция 5
Хляб и
хлебни
изделия

-

-

21.25
152.37 -

125.25
-

Позиция 3
Захарни
изделия и
безалк.
напитки

-

-

47.97 18 318.58

95.98
-

126.83
-

-

40.29 -

8.77

Комисията провери сбора от предложените единични цени на участниците.
Установи се, че сбора от предложените от участник „Анастас Анчев“ ЕООД единични
цени не отговаря на предложената крайна цена. Сбора от единичните цени е 10,47 лева без
ДДС, а предложената крайна цена е 18 318,58 лева без ДДС.Комисията няма право да иска
разяснения от участниците отнасящи се до техническото предложение за изпълнение или
ценовото предложение, поради което не може да се прецени дали изписаните единични цени
са верни и техния реален сбор или посочената като крайна цена в ценовото предложение. С
оглед това офертата на „Анастас Анчев“ ЕООД не отговаря на заложените от възложителя в
документацията изисквания за попълване и представяне на ценовото предложение, което пък
от своя страна е основание за отстраняване от процедурата.
Сбора от единичните цени на останалите кандидати отговарят на предложената обща
цена.
Ценовите предложения се подписаха от трима от членовете на комисията и външния
представител.
На основание обявения от възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска
предложена цена”, КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ на
допуснатите участници в обществена поръчка с предмет „Извършване на доставки на
хранителни продукти за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от
24 месеца по обособени позиции“:

Обособена позиция № 1 – Доставка на месо и месни продукти и риба.
1.Първо място участник „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, с предложена цена за №
1 – 95,98 /деветдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева без ДДС.
2.Второ място участник „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, гр. Стара Загора, с
предложена цена за ОП № 1 – 125,25 /сто двадесет и пет лева и двадесет и пет стотинки/
лева без ДДС.
Обособена позиция № 2 – Доставка на пакетаж, варива, яйца, консерви.
1.Първо място участник „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, с предложена цена за
ОП № 2 – 126,83 /сто двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки/ лева без ДДС.
2.Второ място участник „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, гр. Стара Загора, с
предложена цена за ОП № 2 – 152,37 /сто петдесет и два лева и тридесет и седем
стотинки/ лева без ДДС.
Обособена позиция № 3 – Доставка на захарни изделия и безалкохолни напитки.
1.Първо място участник „АСЕНОВ“ ЕООД, гр. Смолян, с предложена цена за ОП
№ 3 – 21,25 /двадесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ лева без ДДС.
Обособена позиция № 4 – Доставка на мляко и млечни продукти.
1.Първо място участник „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, с предложена цена за
ОП № 4 – 40,29 /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/ лева без ДДС.
2.Второ място участник „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, гр. Стара Загора, с
предложена цена за ОП № 4 – 47,97 /четиридесет и седем лева и деветдесет и седем
стотинки/ лева без ДДС.
Обособена позиция № 5 – Доставка на хляб и хлебни изделия.
1. Първо място участник ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“, гр. Смолян, с
предложена цена за ОП № 5 – 8,77 /осем лева и седемдесет и седем стотинки/ лева без
ДДС
Обособена позиция № 6 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци – няма
подадена оферта.
На база на извършеното оценяване и класиране на участниците по направените от тях
предложения, комисията ПРЕДЛАГА на Управителя на „Ученическо и столово хранене“
ЕООД изпълнението на поръчката да бъде възложено на класираните на първо място
участници.
Настоящия протокол се състави на 05.03.2019 година и се подписа от всички членове на
комисията.

На основание чл. 60 от ППЗОП следва да се изготви доклад и заедно с цялата
документация, събрана в хода на провеждане на процедурата, да се предаде на възложителя
за вземане на решение по чл.108 от ЗОП.
Председател:
n*
/ ……………………../
Членове:
1.
n*
/ ……………...……. /

2.
n*
/ ……………..…….. /
3.
n*
/ ……..……………. /
4.
n*
/ ..………………… /
n*-Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД

