ПРОТОКОЛ № 2
от работата на комисия, назначена със Заповед № 6-Z18-188/28.03.2018 г. на
Кмета на Район „Тракия” - Община Пловдив” за разглеждане и оценка на получените
оферти в открита процедура с предмет: „Доставка на мляко и млечни хранителни
продукти за нуждите на детските заведения на Район "Тракия" - Община Пловдив”

На 20.04.2018 г., в 14.00 часа в Заседателна зала на Район “Тракия” – Община
Пловдив, Комисия назначена със Заповед № 6-Z18-188/28.03.2018 г. на Кмета на Район
„Тракия”, в състав:
Председател: Лиляна Власова – Началник-отдел „ОСЕП” на Район “Тракия”
Членове:
1. Мина Найденова – гл. счетоводител на Функция „Образование”
2. Кателина Ангелова-Илиева – юрисконсулт Дирекция „АПИО и УС”
се проведе заседание на комисията, при условията на чл. 54 от ППЗОП.
Комисията установи следното:
В Протокол № 1 бяха констатирани непълноти и несъответствие на
информацията, с която се доказва съответствие с изискванията към личното състояние
и критериите за подбор по отношение на следните участници:
1.
2.
3.

„СТЕЛИТ 1” ЕООД
„МИРА ФУУД” ЕООД
„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД

Протокол № 1 от работата на комисията беше публикуван в Профила на
купувача и беше изпратен и получен от всички участници на 12.04.2018 г. По
отношение на горепосочените участници беше дадена възможност в рамките на 5
работни дни, т. е до 19.04.2018 г. /включително/, да представят допълнителни
документи.
В срок до 19.03.2018 г. /включително/ допълнителни документи бяха
представени от гореизброените участници. С оглед на което комисията пристъпи към
разглеждането им и констатира следното:
1. „СТЕЛИТ 1” ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП на хартиен носител, като е пропуснал да
предостави коригиран ЕЕДОП в електронен вид във формат .pdf, подписан с
квалифициран електронен подпис и записан на подходящ оптичен носител в срока до
19.04.2018 г., с което не е спазил изискванията на разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП,
Методическо указание № МУ от 02.03.2018 г. на АОП относно предоставяне на
Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид –
еЕЕДОП, достъпно на следния адрес:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
и Допълнително разяснение за попълване на ЕЕДОП на Кмета на Район Тракия
– Община Пловдив от 12.04.2018 г. С оглед на гореизложеното и законовите
разпоредби комисията не следва да разгледа предоставения ЕЕДОП на хартиен носител
и възприема, че участникът не е доказал съответствие с изискванията към личното

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, поради което комисията
не допуска за разглеждане предложението на участника.
3. „МИРА ФУУД” ЕООД
Участникът е представил коректно попълнен коригиран ЕЕДОП в електронен вид
във формат .pdf, подписан с квалифициран електронен подпис и записан на оптичен
носител - CD-R, в съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Методическо
указание № МУ от 02.03.2018 г. на АОП относно предоставяне на Единен европейски
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид – еЕЕДОП, достъпно на
следния адрес:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
и Допълнително разяснение за попълване на ЕЕДОП на Кмета на Район Тракия –
Община Пловдив от 12.04.2018 г., с което е доказал съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на това
комисията допуска за разглеждане предложението на участника.

4. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД
Участникът е представил коректно попълнен коригиран ЕЕДОП в електронен вид
във формат .pdf, подписан с квалифициран електронен подпис и записан на оптичен
носител - CD-R, в съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Методическо
указание № МУ от 02.03.2018 г. на АОП относно предоставяне на Единен европейски
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид – еЕЕДОП, достъпно на
следния адрес:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
и Допълнително разяснение за попълване на ЕЕДОП на Кмета на Район Тракия –
Община Пловдив от 12.04.2018 г., с което е доказал съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на това
комисията допуска за разглеждане предложението на участника.
След това Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения
на допуснатите до оценка трима участници. Тъй като в документацията за участие
Възложителят е посочил, че икономически най-изгодната оферта ще се определи с
критерий „най-ниска цена”, в техническото предложение няма параметри, които
подлежат на оценяване. Поради това в изпълнение на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП,
комисията следва да провери съответствието на техническите предложения на
участниците с предварително обявените условия. Всички допуснати до оценка трима
участници са ги попълнили съобразно представения към документацията образец.
С оглед на гореизложеното, Комисията реши да допусне до разглеждане на
ценовите предложения на следните участници:
1. „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД
2. „МИРА ФУУД” ЕООД
3. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД

Комисията реши съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да се изготви
съобщение, с което да се обяви в Профила на купувача, че отварянето на ценовите
предложения ще се извърши на 23.04.2018 г., от 10.30 часа в Заседателната зала на
Район „Тракия”.
Комисията работи на 20.04.2018 г. от 14.00 часа до 14.45 часа.
Протоколът е подготвен и подписан на 20.04.2018 г., в 16.00 часа.
КОМИСИЯ:
Председател: Лиляна Власова - на основание чл. 42, ал. 5
ЗОП, във връзка с чл. 2 и чл. 23 от ЗЗЛД

Членове:

1. Мина Найденова - на основание чл. 42, ал.
5 ЗОП, във връзка с чл. 2 и чл. 23 от ЗЗЛД

2. Кателина Ангелова-Илиева - на основание
чл. 42, ал. 5 ЗОП, във връзка с чл. 2 и чл. 23 от ЗЗЛД

