ПРОТОКОЛ
От дейността на комисия, назначена със Заповед №95/23.02.2015 година,
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти на основание чл.101г, ал.4 от Закона
за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
(вид на процедурата)

с предмет «Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №4„Слънчо” - с.Владая,
СО - Район „Витоша“»

Състав на комисията:
Председател :
1. Златослава Петрова Чаушева на длъжност счетоводител в ЦДГ №4 “Слънчо”
(трите имена)

(заемана длъжност и месторабота)

Членове :
2. Йонка Данкова Цакова – външен експерт
(трите имена)

(заемана длъжност и месторабота)

/На основание чл.101г, ал.1 от Закона за обществените поръчки в комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална
компетентност, свързана с предмета на поръчката. Съгласно §1, т.22а от ДР на същия закон, професионална компетентност представлява
наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на
определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения./

3. Мариана Александрова Спасова на длъжност касиер-домакин в ЦДГ №4
“Слънчо”
(трите имена)

(заемана длъжност и месторабота)

Резултати от работата на комисията:
І. Комисията започна работа в 10:10 часа на 23.02.2015 година на посоченото в поканата
място.
Комисията се запозна с броя на постъпилите оферти, описани във входящия регистър.
Офертите, по реда на тяхното постъпване, са както следва:
1. ЕТ „Македония” – Иван Даньовски, подадена на 19.02.2015 година в 15:49 часа;
2. „ПАНДА – И.П.” ЕООД, подадена на 20.02.2015 година в 09:43 часа.
Комисията се увери за ненарушеността на пликовете и спазването на изискванията на
Възложителя за надпис върху тях.
ІІ. Всички членове на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл.35, ал.3 от Закона
за обществените поръчки за липса на обстоятелства по чл.35, ал.1 и ал.2 от същия.
ІІІ. На отварянето на офертите, което е публично на основание чл.68, ал.3 от Закона за
обществените поръчки, присъстваха:
1. комисията в пълен състав;
2. представител на „ПАНДА – И.П.” ЕООД в лицето на Ирина Павлова Браниславова в
качеството си на управител на фирмата;

IV. Заседанието започна с отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. На основание
чл.101г, ал.3 от Закона за обществените поръчки, комисията обяви ценовите предложения на
всеки участник в процедурата и предложи на присъстващия участник да подпише конкурсната
документация, както следва:
1. представителя на „ПАНДА – И.П.” ЕООД в лицето на Ирина Павлова Браниславова – на ЕТ
„Македония” – Иван Даньовски ;
Членовете от комисията също подписаха конкурсната документация, както следва:
1. Златослава Петрова Чаушева – на ЕТ „Македония” – Иван Даньовски ;
2. Йонка Данкова Цакова – на „ПАНДА – И.П.” ЕООД;
3. Мариана Александрова Спасова – на „ПАНДА – И.П.” ЕООД;

С това приключи и публичното заседание на комисията, след което представителя на „ПАНДА
– И.П.” ЕООД напусна залата за заседание.
V. Комисията пристъпи към проверка на представените документи от всеки участник, като
установи следното:

А. Участникът ЕТ „Македония” – Иван Даньовски е представил следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал);
2. Заявление за участие в съответствие с образец №1 от документацията (оригинал);
3. Административни сведения за участника
в съответствие с образец №2 от
документацията (оригинал);
4. Разпечатка от Търговския регистър при Агенция по вписванията (заверено от участника
копие) - комисията направи служебно справка в Търговския регистър и установи, че
данните са актуални към датата на подаване на офертата, поради което ги приема без
забележки;
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП в съответствие с образец
№3 от документацията (оригинал), подписана от участника;
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от Закона за
обществените поръчки, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от Закона за
обществените поръчки в съответствие с образец №4 от документацията (оригинал),
подписана от участника;
7. Списък на договорите за доставка, които са еднакви с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от Закона за
обществените поръчки в съответствие с образец №5 от документацията (оригинал),
подписан от участника - списъка съдържа данни за 37 /тридесет и седем/ договора и в
подкрепа на посочените данни са приложени 21 /двадесет и една / препоръки и
референции;
8. Сертификат от „Global Certification Services” на система за управление съгласно ISO
9001:2008 с обхват предмета на поръчката валиден до 10.08.2017 година (заверено от
участника копие) - комисията провери валидността на сертификата на www.qcs.com;
9. Сертификат от „Global Certification Services” на система за управление съгласно ISO
22000:2005 с обхват предмета на поръчката валиден до 10.08.2017 година (заверено от
участника копие) - комисията провери валидността на сертификата на www.qcs.com;
10. Сертификат от „Global Certification Services” на система за управление НАССР с обхват
предмета на поръчката валиден до 10.08.2017 година (заверено от участника копие) комисията провери валидността на сертификата на www.qcs.com;
11. Свидетелство за акредитация на сертифициращата организация „Джи Си Ес България”
ООД, валидно до 31.03.2017 година (заверено от участника копие);

12. Договор с НДНИВМИ-София за лабораторно изпитване на хранителни продукти - срока
на договора е до 20.12.2013 година, но в чл.4, ал.2 се упоменава, че договора се
подновява автоматично за срок от една година – комисията провери актуалността на
договора;
13. Удостоверение за вписване в списъка на наемателите – търговци на храни на основание
чл.12, ал.2, ал.9 и ал.10 от Закона за храните на ОДБХ-София №12251/19.09.2012 година
за ползване на склад за търговия на едро на храни от участника, собственост на „БЕРС”
АД (заверено от участника копие);
14. Договор за логистично обслужване с БЕРС АД и анекс към него (заверено от участника
копие);
15. Удостоверение за регистрация на обект на основание чл.12, ал.2, ал.9 и ал.10 от Закона
за храните на ОДБХ-София-град №24650/29.01.2014 година за склад за търговия с
храни, собственост на Елена Илиева Димитрова и Георги Михайлов Димитров (заверено
от участника копие);
16. Договор за наем на недвижим имот с Елена Илиева Димитрова и Георги Михайлов
Димитров (заверено от участника копие);
17. Удостоверение за регистрация на обект на основание чл.12, ал.2, ал.9 и ал.10 от Закона
за храните на ОДБХ-София-град №01805/07.08.2011 година за обект за производство на
храни, собственост на участника (заверено от участника копие);
18. Договор за продажба на общински недвижим имот чрез публичен търг с явно наддаване
(заверено от участника копие);
19. Справка-декларация по чл.50, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки за собствени
и/или наети транспортни средства в съответствие с образец №6 от документацията
(оригинал), подписана от участника - съдържа информация за 14 /четиринадесет/ броя
автомобили /7 под наем, 2 на лизинг и 5 собствени/ и към нея са приложени (заверени от
участника копия) 14 /четиринадесет/ броя талони и към тях са приложени (заверени от
участника копия) 13 /тринадесет/ броя удостоверения от БАБХ и 5 /пет/ договора за
наем на МПС (заверени от участника копия);
20. Списък за наличния персонал, който ще отговаря на изпълнението на поръчката,
съгласно чл.51, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки в съответствие с образец
№7 от документацията (оригинал), подписан от участника;
21. Декларация за обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП в съответствие с образец №8 от
документацията (оригинал), подписана от участника;
22. Декларация за обстоятелства по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП в съответствие с образец №12
от документацията (оригинал), подписана от участника;
23. Проекто-договор в съответствие с образец №11 от документацията;
24. Оферта в съответствие с образец №9 от документацията (оригинал), подписана от
участника;
25. Ценово предложение в съответствие с образец №10 от документацията (оригинал),
подписано от участника.
Б. Участникът „ПАНДА – И.П.” ЕООД е представил следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал);
2. Заявление за участие в съответствие с образец №1 от документацията, подписано то
участника (оригинал);
3. Административни сведения за участника в съответствие с образец №2 от
документацията, подписани от участника (оригинал);
4. Заверено копие от участника на БУЛСТАТ - комисията направи служебно справка в
Търговския регистър и установи, че данните са актуални към датата на подаване на
офертата, поради което ги приема без забележки;
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от Закона за обществените
поръчки в съответствие с образец №3 от документацията (оригинал) – чл.12, ал.2, ал.9 и
ал.10 от Закона за храните на ОДБХ-София-град Декларация за липса на свързаност с
друг участник по чл.55, ал.7 от Закона за обществените поръчки, както и за липса на

обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от Закона за обществените поръчки в съответствие с
образец №4 от документацията (оригинал), 2 /два/ броя за всеки от представляващите;
6. Списък на договорите за доставка, които са еднакви с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от Закона за
обществените поръчки в съответствие с образец №5 от документацията (оригинал),
подписан от участника - списъка съдържа данни за 3 /три/ договора и в подкрепа на
посочените данни са приложени 3 /три/ референции;
7. Сертификат от „TUV RHEINLAND PRECISELY” на система за управление съгласно
ISO 9001:2008 с обхват предмета на поръчката, валиден до 13.10.2015 година (заверено
от участника копие) – комисията провери валидността на сертификата на www.tuv.com;
8. Сертификат от „TUV RHEINLAND PRECISELY” на система за управление съгласно
ISO 22000:2006, валиден до 24.07.2015 година (заверено от участника копие) комисията провери валидността на сертификата на www.tuv.com; БДС EN ISO
22000:2006 е идентичен на EN ISO 22000:2005 и се издава с разрешението на CEN;
9. Свидетелство за акредитация на сертифициращата организация “ТЮФ РЕЙНЛАНД
БЪЛГАРИЯ” ЕООД за сертификация на системи за управление и заповед за обхват на
акредитацията – комисията провери валидността на сертификата на www.nab-bas.bg;
10. Договор с ОДБХ – София-град за акредитирана лаборатория за изпитване и контрол за
съответствие - срока на договора е до 31.12.2014 година, но в чл.6, ал.2 се упоменава, че
договора се подновява автоматично за срок от една година – комисията провери
актуалността на договора (заверено от участника копие);
11. Сертификат за акредитация на лабораторията и заповед за обхвата му (заверено от
участника копие);
12. Договор с СРЗИ за акредитирана лаборатория - срока на договора е до 01.07.2014
година, но в т.3 се упоменава, че договора се подновява автоматично за срок от една
година – комисията провери актуалността на договора (заверено от участника копие) и
анекс към него за удължаване срока на договора до 01.07.2018 година (заверено от
участника копие);
13. Сертификат за акредитация на лабораторията и заповед за обхвата му (заверено от
участника копие);
14. Удостоверение за регистрация по чл.12, ал.2, ал.9 и ал.10 от Закона за храните на ОДБХСофия-град - № 00695/02.06.2011г.
15. Удостоверение за вписване в списъка на наемателите – търговци на храни №
01839/10.08.2011 година за ползване на складови помещения от участника, собственост
на „СЛАТИНА-КЪРА” ЕАД (заверено от участника копие);
16. Договор за наем със „СЛАТИНА – КЪРА“ ЕАД за ползване на покрити складови
помещения №№ 113,114, и 116 блок1 и анекс към него със срок до 01.11.2016г.
17. Договор за наем със „СЛАТИНА – КЪРА“ ЕАД за ползване на покрити складови
помещения №117 блок1 и анекс към него със срок до 01.11.2016г.
18. Справка-декларация по чл.50, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки за собствени
и/или наети транспортни средства без съответствие с образец №6 от документацията
(оригинал), подписана от участника - съдържа информация за 6 /шест/ броя собствени
автомобили и към нея са приложени (заверени от участника копия) 6 /шест/ броя талони
и към тях са приложени (заверени от участника копия) 6 /шест/ броя удостоверения от
БАБХ;
19. Списък за наличния персонал, който ще отговаря на изпълнението на поръчката,
съгласно чл.51, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки в съответствие с образец
№7 от документацията (оригинал), подписан от участника;
20. Декларация за обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП в съответствие с образец №8 от
документацията (оригинал) - 2 /два/ броя за всеки от представляващите;
21. Декларация за обстоятелства по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП в съответствие с образец №12
от документацията (оригинал) - 2 /два/ броя за всеки от представляващите;
22. Оферта в съответствие с образец №9 от документацията (оригинал), подписана от
участника;

23. Ценово предложение в съответствие с образец №10 от документацията (оригинал),
подписано от участника.
24. Проекто-договор в съответствие с образец №11 от документацията;
Комисията извърши проверка за сборни грешки в ценовите предложения на участниците и не
констатира такива.
VI. Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на документите на
допуснатите участници, по реда на тяхното постъпване:
1. ЕТ «МАКЕДОНИЯ» - Иван Даньовски с подадена оферта №1/19.02.2015 година:
.
В Образец №9 /Оферта/ участникът е направил следните предложения:
а) срок за изпълнение на доставка по заявка от Възложителя – 4 /четири/ часа от получаване на
заявката;
б) срок за изпълнение на допълнителна заявка от Възложителя – 1 /един/ час от получаване на
допълнителната заявка;
в) срок за отстраняване на рекламации по направен протокол с дефекта на стоката от
Възложителя – 1 /един/ час от получаване на протокола.
В Образец №10 /Ценово предложение/ комисията не установи изменения на номенклатурата на
Възложителя. Участникът е направил следните предложения:
а) обща цена за всички групи с ДДС – 384,40 лв /триста осемдесет и четири лева и четиридесет
стотинки/;
б) срок за отложено плащане на цената на извършена доставка по заявка на Възложителя – 180
/сто и осемдесет/ календарни дни от доставката и представяне на фактура за нея.
2. „ПАНДА – И.П.” ЕООД – с подадена оферта №2/20.02.2015г.
В Образец №9 /Оферта/ участникът е направил следните предложения:
а) срок за изпълнение на доставка по заявка от Възложителя – 24 /двадесет и четири/ часа от
получаване на заявката;
б) срок за изпълнение на допълнителна заявка от Възложителя – 24 /двадесет и четири/ часа от
получаване на допълнителната заявка;
в) срок за отстраняване на рекламации по направен протокол с дефекта на стоката от
Възложителя – 2 /два/ час от получаване на протокола.
В Образец №10 /Ценово предложение/ комисията не установи изменения на номенклатурата на
Възложителя. Участникът е направил следните предложения:
а) обща цена за всички групи с ДДС – 343,49 лв / триста четиридесет и три лева и четиридесет и
девет стотинки/;
б) срок за отложено плащане на цената на извършена доставка по заявка на Възложителя – 30
/тридесет/ календарни дни от доставката и представяне на фактура за нея.
VII. Оценяване на офертите на допуснатите участници:
(резултатите от оценяване се повтарят съобразно броя на допуснатите участници)

Получени оценки от участника по критерий – най-ниска цена:
(посочва се критерият за озценка)

1 „ПАНДА – И.П.” ЕООД с подадена оферта №2/20.02.2015 година:
Предложена обща цена 343,49 /триста четиридесет и три лева и четиридесет и девет стотинки/.

