ПРОТОКОЛ № 3
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 23.04.2018 г., в 10,30 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. 57, ал. 3 от ППЗОП.
На заседанието присъстваха лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, а именно: Кина
Стоянова Кисилярска - пълномощник на управителя на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ
ЕКСПРЕС” ЕООД, Мария Станчева Тучева – пълномощник на управителя на „МИРА
ФУУД” ЕООД и Славчо Димитров Михатев – пълномощник на управителя на
„ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД.
В началото на заседанието комисията обяви, че не е разгледала техническото
предложение и съответно на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП няма да отвори ценовото
предложение на „СТЕЛИТ 1” ЕООД, тъй като е установено, че офертата на участника
не отговаря на изискванията на възложителя.
След това Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите
предложения на допуснатите до оценка участници:
1.
„ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД – В запечатания плик бяха открити Ценово
предложение, придружено с количествено-стойностна сметка и Бюлетин на „САПИ”
ЕООД за осреднените цени, валидни към 12.03.2018 г., на хранителни продукти на едро
за гр. Пловдив. Предложената цена от участника е 299 759,04 лв с ДДС.
2.
„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД – В запечатания плик бяха
открити Ценово предложение, придружено с количествено-стойностна сметка и
Бюлетин на „САПИ” ЕООД за осреднените цени, валидни към 12.03.2018 г., на
хранителни продукти на едро за гр. Пловдив. Предложената цена от участника е
308 593,39 лв с ДДС.
3.
„МИРА ФУУД” ЕООД – В запечатания плик бяха открити Ценово
предложение, придружено с количествено-стойностна сметка и Бюлетин на „САПИ”
ЕООД за осреднените цени, валидни към 12.03.2018 г., на хранителни продукти на едро
за гр. Пловдив. Предложената цена от участника е 330 598,59 лв с ДДС.
След извършването на тези действия комисията закри публичната част на
заседанието в 10,45 ч.
Поради ангажираността на членовете Комисията взе решение да продължи
работата си на 25.04.2018 г.
На 25.04.2018 г., в 10,30 часа в заседателната зала на Район „Тракия” Комисия,
назначена със Заповед № 6-Z18-188/28.03.2018 г. 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” на
Район „Тракия”

продължи работата си в закрито заседание, на което комисията извърши
следните действия:
Комисията провери дали ценовите предложения са попълнени съобразно
образеца от документацията, дали са подписани на всяка страница от участника и дали
Количествено стойностната сметка /КСС/ към тях съдържа пълната информация,
изискана от Възложителя.
Комисията не откри несъответствия по отношение на ценовите предложения на
тримата участници.
Предложената обща цена на нито един от тримата участници не надхвърля
максимално допустимата от Възложителя.
По отношение прилагането на чл. 72 от ЗОП – тъй като има подадени и
допуснати до оценка три оферти, се извърши проверка дали някое предложение не е с
20% по-благоприятно спрямо средната стойност на останалите предложения. Не се
установи наличието на такова по-благоприятно предложение, с повече от 20% от
средната стойност на предложенията на останалите участници.
По отношение на ценовите предложения на „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД,
„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД и „МИРА ФУУД” ЕООД се провери за
наличието на аритметични грешки. При нито един от допуснатите участници не се
констатираха пропуски и несъответствия.
Комисията пристъпи към оценка на допуснатите офертите, като прилага
обявения от Възложителя критерий „най-ниска цена”. Офертата, в която е посочена
най-ниска обща цена за доставката, се класира на първо място. На следващите места се
класират допуснатите оферти до оценка, по възходящ ред на общите цени, посочени в
тях.
Най-ниската предложена цена е на „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД – 299 759,04 лв с
ДДС. Комисията направи следното класиране:
1. „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД - 299 759,04 лв с ДДС – първо място
2. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД - 308 593,39 лв с ДДС – второ място
3. „МИРА ФУУД” ЕООД - 330 598,59 лв с ДДС – трето място
Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител „ПЕТРОВ
КОМЕРС” ЕООД.
Комисията заседава на 23.04.2018 г. от 10,30 часа до 10,45 часа и на 25.04.2018
г. от 10,30 часа до 11,15 часа.
Протоколът беше изготвен и подписан на 25.04.2018 г. в 11,40 часа.
КОМИСИЯ:
Председател:
(Л**** В****) – на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП, във
връзка с чл. 2 и чл. 23 от ЗЗЛД

Членове:

1.
(М**** Н****) - на основание чл. 42, ал. 5 ЗОП, във
връзка с чл. 2 и чл. 23 от ЗЗЛД

2.
(К**** А****-И****) - на основание чл. 42, ал.
5 ЗОП, във връзка с чл. 2 и чл. 23 от ЗЗЛД

