ПРОТОКОЛ№2
на основание чл.97 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки
Днес, 11.11.2019 г., в административната сграда на ДМСГД ”Свети Стилиян” се
проведе второ заседание на комисия назначена със Заповед № 62/05.11.2019 г. на
Директора на ДМСГД „Свети Стилиян” за провеждане на процедура за възлагане на
оществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на профила на купувача на
обява, с предмет на поръчката „ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД
„СВЕТИ СТИЛИЯН”, ГР. БЛАГОЕВГРАД ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА”, публикувана
в АОП с ID № 9093906 от 25.10.2019г. и удължен срока за получаване на документи с
Информация, пулбикувана в АОП под ID № 9094251 от 05.11.2019 г. и в състав:
Председател: Валентина Богоева – Главен готвач
и членове: 1. Венетка Янчова– касиер - счетоводител
2. Иванка Солачка – адвокат – АК - Благоевград
Комисията се събра в 10.00 часа на 11.11.2019г. в основния си състав. Председателят
на комисията получи от служба „деловодство” на дома срещу подпис Списък на подадените
оферти, както и протокол за предаване на същите. Комисията констатира, че в деловодството
е постъпила само 1 (една) оферта на участника:
1. „ЕТАЛОН 66” ЕООД, адрес: гр. Благоевград, бул. „Св.Св. Кирил и Методий”№
2 А, ап.12, вх.№ 256/08.11.2019г. 10:00 часа, за участие по обособена позиция №
4 „Хляб, сухар”.
След което комисията пристъпи към отваряне на офертите и проверка за
съответствие с условията за участие и изискванията, на които следва да отговарят.
При отварянето на офертите не присъства представител на „Еталон 66” ЕООД.
Комисията установи, че офертата е представена в запечатани непрозрачна опаковка, с
посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя. По безспорен
начин се установи, че няма постъпили оферти за следните обособени позиции:
 Обособена позиция № 1 – пакетирани хранителни продукти – настоящата
обособена позиция, съдържа 23 номенклатурни единици от 1 до 23.
 Обособена позиция № 2 – месо, месни продусти, риба – настоящата обособена
позиция, съдържа 8 номенклатурни единици от 1 до 8.
 Обособена позиция № 3 – плодове и зеленчуци – настоящата обособена позиция,
съдържа 16 номенклатурни единици от 1 до 16.
 Обособена позиция № 5 – други – настоящата обособена позиция, съдържа 9
номенклатурни единици от 1 до 9.
 Обособена позиция № 6 – мляко и млечни продукти – настоящата обособена
позиция, съдържа 5 номенклатурни единици от 1 до 5.
След което комисията пристъпи към разглеждане на представените документи и
съответстват ли с изискванията на Възложителя:
Участникът „ЕТАЛОН 66” ЕООД, адрес: гр. Благоевград, бул. „Св.Св. Кирил и
Методий”№ 2 А, ап.12, вх.№ 256/08.11.2019 г., за участие по обособена позиция № 4
„Хляб, сухар”. Комисията отвори офертата и оповести съдържанието й:
1. Опис на представените документи - оригинал
-Оферта от участника за изпълнение на обществената поръчка с посочен срок на
валидност (по образец № 1).
2. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП (по образец № 2);
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3.Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец №
3, съдържа:
3.1. Списък- декларация съдържащ доставките, които са еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата;
3.2. Декларация – списък на техническото оборудване (транспортни средства),
което участникът ще осигури за изпълнение на поръчката.
3.3. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпиране на париобразец № 6.
3.4. Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество – попълва се Образец № 7
3.5 Декларация за разполагаемото техническо оборудване и технически системи
за сигурност – Образец 10;
3.6. декларация по чл. 102, ал.2 от ЗОП – образец 11;
3.7. декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – образец 12;
3.8. Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително
минимална цена труда и условията на труд (по образец № 13)
3.9. В случаите, когато е приложимо - нотариално заверено пълномощно на
лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой
документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната
му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва
да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично
волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да
представлява участника в процедурата. Когато някой от документите се подписва от
пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи документа, за който се
прави упълномощаването. Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от
пълномощник.
3.10. Декларация по закона за защита на лични данни – образец № 17
3.11 Декларация с посочване на регистрационния номер в публичния национален
регистър по чл. 14 от Закона за храните за обект за производство и/или търговия с
храни и/или хранителни продукти, притежаващ удостоверение за регистрация,
издадено на основание чл. 12 от Закона за храните от Българската асоциация по
безопасност на храните (БАБХ).
4. Ценово предложение – по образец;
На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото и ценовото предложение, а именно:
1. Валентина Богоева – Главен готвач
2. Венетка Янчова– касиер - счетоводител
3. Иванка Солачка – адвокат – АК - Благоевград
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
След което комисията разгледа постъпилата оферта на участника и установи, че е
представил:
1. Оферта на участника - по образец, включващо: оферта от участника за
изпълнение на обществената поръчка с посочен срок на валидност от 60 (шестдесет)
календарни дни, считано от датата, определена като краен срок за получаването й.
2. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП (по образец № 2) с декларирана следната
информация:
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-участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор. В нея се предоставя съответната информация, изисквана от
възложителя. Подроно са описали обособената позиция, за която кандидатстват –
Обособена позиция № 4 – Хляб, сухар.
Декларират, че няма да използват подизпълнители и няма да използва капацитета
на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор .
Попълнена е информацията, касаеща основанията за отстраняване по чл.54, ал.1
от ЗОП. Не са декларирали участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП. Може да
потвърди, че не е представил документи с невярно съдържание.
В Част трета – Критерии за подбор – участника декларира, че е вписан в
професионалнален регистър, като предприятие за производство на хляб, регистрирано е
под № 01010030 и с Удостоверение № 169/30.09.2011г. и цех за закуски, регистриран
под № 01010102 и с удостоверение № 4144/20.06.2013г., издадена от Агенция по
храните и е описан публичния регистър. Подробно са описани договорите,
изпълнителите , датите на същите и стойности, както се представили и доказателство за
добро изпълнение. Декларирала, че разполагат с транспортно средство, собственост на
участника подробно описана марка, модел, номер.
3. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец
№ 3, съдържа:
- Списък- декларация съдържащ доставките, които са еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата.
- Декларация – списък на техническото оборудване (транспортни средства), което
участникът ще осигури за изпълнение на поръчката.
- Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпиране на париобразец № 6.
- Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество – попълва се Образец № 6;
- Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС – образец 7;
- Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП, че представената оферта не съдържа
конфеденциална информация – образец № 8;
- Декларацея, че представения участник не е свързано лице по смисъла на §2, т.45
от ДР на ЗОП.
- Декларация за разполагаемото техническо оборудване и технически системи за
сигурност – Образец 10;
- Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително
минимална цена труда и условията на труд (по образец № 13)
- Декларация по закона за защита на лични данни – образец № 14
Декларация с посочване на регистрационния номер в публичния национален регистър
по чл. 14 от Закона за храните за обект за производство и/или търговия с храни и/или
хранителни продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на
основание чл. 12 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на
храните (БАБХ).
- Декларация с посочване на регистрационния номер в публичния национален регистър
по чл. 14 от Закона за храните за обект за производство и/или търговия с храни и/или
хранителни продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на
основание чл. 12 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на
храните (БАБХ), а именно: № 01010030 – обект за производство на хляб; № 01010102 –
обект за производство на хлебни изделия, тестени закуски.
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4. Ценово предложение – по образец за обособена позиция № 2 – Хляб, сухар, оповести
неговото съдържание: предлагат хляб, бял 0,700 кг. – 0,75 лв. без ДДС, за сухар 1,67
лв.
Комисията констатира, че участникът отговаря на всички изисквания на Възложителя и го
допуска до разглеждане на техническото и ценово предложение.
В съответствие с изискванията на ЗОП комисията пристъпи към разглеждане на
„Техническото предложение” на допуснатия участник:
За обособена позиция № 2, участника „Еталон 66” ЕООД подробно за всяка
номенклатура е посочил производителя и описание на продукта. Във връзка с
гореизложеното, комисията единодушно взе следното решение: ДОПУСК до
разглеждане на ценовото предложение участника „Еталон 66” ЕООД.
Конкретно ценово предложение на участника „Еталон 66” ЕООД за бособена
позиция № 4 – хляб, сухар

Видове хранителни продукти

1

1 хляб бял 0,700кг
2 сухар 0,500кг

2

Основни Производител
характеристики
на храните
на продуктите,
и/или
Ед.
Количество
предлагани от хранителните
мярка
участника
продукти
доставяни от
участника
5
6
3
4

кг.
кг.

620
248

0,75 лв.

465,00

1,67 лв.

414,16

Общата стойност без ДДС за обособена позиция № 4 е 879,16 лв. или 1054,99 лв. с
ДДС. Комисията направи проверка и установи, че така предложената оферта се вмъква
в първоначалната прогнозна стойност за тази обособена позиция. В резултата на
критерия за оценка „най ниска цена” комисията направи следното класиране:
За обособена позиция № 4 – Хляб, сухар класира на първо място участникът
„Еталон 66” ЕООД, адрес: гр. Благоевград,, бул. „Св.Св. Кирил и Методий”№ 2
А, ап.12.
На основание ч. 195 от ЗОП във връзка с чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП и в предвид
на това, че в удължения срок за подаване на оферти 08.11.2019г. в деловодството
на дома не е постъпила нито една оферта за участие по:
 Обособена позиция № 1 – пакетирани хранителни продукти – настоящата
обособена позиция, съдържа 23 номенклатурни единици от 1 до 23.
 Обособена позиция № 2 – месо, месни продусти, риба – настоящата обособена
позиция, съдържа 8 номенклатурни единици от 1 до 8.
 Обособена позиция № 3 – плодове и зеленчуци – настоящата обособена позиция,
съдържа 16 номенклатурни единици от 1 до 16.
 Обособена позиция № 5 – други – настоящата обособена позиция, съдържа 9
номенклатурни единици от 1 до 9.
 Обособена позиция № 6 – мляко и млечни продукти – настоящата обособена
позиция, съдържа 5 номенклатурни единици от 1 до 5.
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Комисията предлага на директора частично да прекрати процедурата за тези
обособени позиции.
Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получените
оферти, комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, с
предмет „ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД „СВЕТИ
СТИЛИЯН”, ГР. БЛАГОЕВГРАД ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА” за обособена
позиция № 4 – Хляб, сухар - „Еталон 66” ЕООД, адрес:гр. Благоевград,, бул.
„Св.Св. Кирил и Методий”№ 2 А, ап.12
Комисията приключи своята работа на 11.11.2019г. в 11:30, след което
настоящият протокол, заедно с цялата документация по поръчката се предава на
възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 192, ал. 4 от ЗОП.
Председател: Валентина Богоева – Главен готвач - Информацията е заличена на осн.чл.2 и чл. 23 от ЗЗЛД
и членове: 1. Венетка Янчова– касиер – счетоводител - Информацията е заличена на осн.чл.2 и чл.
23 от ЗЗЛД

2. Иванка Солачка – адвокат – АК – Благоевград -

Информацията е заличена на

осн.чл.2 и чл. 23 от ЗЗЛД

Предал 2 бр. протоколи и документация на Директора на 11.11.2019 Председател на
комисията В.Богоева Информацията е заличена на осн.чл.2 и чл. 23 от ЗЗЛД
Приел 2 бр. протоколи и документация от Председателя на комисията на 11.11.2019г.
Директор д-р Татяна Христова Информацията е заличена на осн.чл.2 и чл. 23 от ЗЗЛД
УТВЪРДИЛ: Информацията е заличена на осн.чл.2 и чл. 23 от ЗЗЛД
Дата: 11.11.2019 г.
Д-Р ТАТЯНА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА ДМСГД„СВЕТИ СТИЛИЯН”
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