ПРОТОКОЛ
От дейността на комисия, назначена със Заповед №97/26.03.2018 година,
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти на основание чл.97 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез
събиране на оферти с обява
(вид на процедурата)

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

Състав на комисията:
Председател :
1. Ивайло Красимиров Георгиев на длъжност Финансов контрольор в ДГ №4
„СЛЪНЧО”
(трите имена)

(заемана длъжност и месторабота)

Членове :
2. Мариана Александрова Спасова на длъжност Касиер-домакин в ДГ №4
„СЛЪНЧО”
(трите имена)

(заемана длъжност и месторабота)

3. Валентина Атанасова Явузларова на длъжност Старши учител в ДГ №4
„СЛЪНЧО”
(трите имена)

(заемана длъжност и месторабота)

Резултати от работата на комисията:
І. Комисията започна работа в 10:00 часа на 28.03.2018 година на посоченото в обявата място.
Комисията се запозна с броя на постъпилите оферти, описани във входящия регистър.
Офертите, по реда на тяхното постъпване, са както следва:
1. „ПАНДА – И.П” ЕООД, подадена на 22.03.2018 година в 14:10 часа;
2. ЕТ „Македония” – Иван Даньовски, подадена на 22.03.2018 година в 14:35 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.103, ал.2 от Закона
за обществените поръчки за липса на конфликт на интереси с участниците.
ІІІ. На отварянето на офертите, което е публично на основание чл.54, ал.6 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки, присъстваха:
1. комисията в пълен състав;
2. представител на „ПАНДА – И.П” ЕООД в лицето на Ивайло Николаев Пандов в
качеството си на управител на фирмата.

IV. Заседанието започна с отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. На основание
чл.54, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията обяви
ценовите предложения на всеки участник в процедурата.
Председателят на комисията в лицето на Ивайло Георгиев подписа конкурсната документация
на всички участници.
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 „ПАНДА – И.П” ЕООД е представил следните документи /приложените
документи са номерирани, съгласно изискванията на Възложителя/:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал);
2. Заявление за участие в съответствие с документацията, подписано от участника
(оригинал);
3. Административни сведения за участника в съответствие с документацията, подписани
от участника (оригинал);
4. Копие от БУЛСТАТ (заверено от участника копие);
5. Декларация по чл.54, ал.1 от Закона за обществените поръчки в съответствие с
документацията (оригинал), подписана от участника – 2 броя;
6. Декларация по чл.55, ал.1 от Закона за обществените поръчки в съответствие с
документацията (оригинал), подписана от участника – 2 броя;
7. Справка за оборота от договори за доставка, които са еднакви с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, съгласно чл.62, ал.1, т.4
от Закона за обществените поръчки в съответствие с документацията (оригинал),
подписана от участника - списъка съдържа данни за 3 /три/ договора и в подкрепа на
посочените данни изброени 3 /три/ договора, публикувани на интернет страницата на
АОП;
8. Сертификат №TRBA 100 0162 от „ТЮФ РЕЙЛАНД - БЪЛГАРИЯ” ЕООД на система за
управление съгласно ISO 9001:2015 с обхват предмета на поръчката валиден до
05.07.2018 година (заверено от участника копие) - комисията провери валидността на
сертификата на www.tuv.com;
9. Сертификат №TRBA 180 0003 от „ТЮФ РЕЙЛАНД - БЪЛГАРИЯ” ЕООД на система за
управление съгласно ISO 22000:2005 с обхват предмета на поръчката валиден до
05.07.2018 година (заверено от участника копие) - комисията провери валидността на
сертификата на www.tuv.com;
10. Свидетелство БСА №7 ОСС/27.04.2016 година за акредитация на сертифициращата
организация „ТЮФ РЕЙЛАНД - БЪЛГАРИЯ” ЕООД валидно до 27.04.2020 година
(заверено от участника копие) и Заповед №А231/27.04.2016 година като неразделна част
от него (заверено от участника копие;
11. Договор за изпитване на продукт с „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД за лабораторни
експертизи и изслезвания (заверено от участника копие) – в сила от 13.03.2014 година за
срок от 4 /четири/ години съгласно чл.31 от него и Анекс към него от 12.03.2018 година
за изменение на договора в безсрочен (заверено от участника копие);
12. Свидетелство БСА №70 ЛИ/13.07.2016 година за акредитация на изпитващата
лаборатория, валидно до 25.02.2019 година (заверено от участника копие) и Заповед
№А354/13.07.2016 година като неразделна част от него (заверено от участника копие);
13. Удостоверение №01839/10.08.2011 година за вписване в списъка на наемателите –
търговци на храни - заверено от участника копие;

14. Удостоверение за регистрация на обект на основание чл.12, ал.2, ал.9 и ал.10 от Закона
за храните №34995/06.11.2015 година на ОДБХ София-град за обект за търговия на едро
на храни (заверено от участника копие);
15. Договор за наем на недвижим имот със „Слатина – Къра” ЕАД (заверено от участника
копие) – не е приложен;
16. Справка-декларация по чл.64, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки за собствени
и/или наети транспортни средства в съответствие с документацията (оригинал),
подписана от участника - съдържа информация за 4 /четири/ броя собствени автомобили
и към нея са приложени (заверени от участника копия) 4 /четири/ броя талони и към тях
са приложени (заверени от участника копия) 4 /четири/ броя удостоверения от БАБХ;
17. Списък за наличния персонал, който ще отговаря на изпълнението на поръчката,
съгласно чл.63, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки в съответствие с
документацията (оригинал), подписан от участника;
18. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители в съответствие с
документацията (оригинал), подписана от участника – 2 броя;
19. Ценово предложение в съответствие с документацията (оригинал), подписано от
участника.
Б. Участникът ЕТ „Македония” – Иван Даньовски е представил следните документи
/приложените документи са номерирани, съгласно изискванията на Възложителя/:
1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал) – не
е приложен;
2. Заявление за участие в съответствие с документацията, подписано от участника
(оригинал);
3. Административни сведения за участника в съответствие с документацията, подписани
от участника (оригинал);
4. Справка от Търговския ретистър (заверено от участника копие);
5. Декларация по чл.54, ал.1 от Закона за обществените поръчки в съответствие с
документацията (оригинал), подписана от участника;
6. Декларация по чл.55, ал.1 от Закона за обществените поръчки в съответствие с
документацията (оригинал), подписана от участника;
7. Справка за оборота от договори за доставка, които са еднакви с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, съгласно чл.62, ал.1, т.4
от Закона за обществените поръчки в съответствие с документацията (оригинал),
подписана от участника - списъка съдържа данни за 3 /три/ договора и в подкрепа на
посочените данни са приложени 2 /две/ препоръки и референции;
8. Сертификат №3590667 от „LL – C Certification” Czech Republic s.r.o. на система за
управление съгласно HACCP с обхват предмета на поръчката валиден до 03.05.2019
година (заверено от участника копие) - комисията провери валидността на сертификата
на www.ll-c.info;
9. Сертификат №3590667 от „LL – C Certification” Czech Republic s.r.o. на система за
управление съгласно ISO 9001:2008 с обхват предмета на поръчката валиден до
03.05.2019 година (заверено от участника копие) - комисията провери валидността на
сертификата на www.ll-c.info;
10. Сертификат №3590667 от „LL – C Certification” Czech Republic s.r.o. на система за
управление съгласно ISO 22000:2005 с обхват предмета на поръчката валиден до
03.05.2019 година (заверено от участника копие) - комисията провери валидността на
сертификата на www.ll-c.info;
11. Сертификат №741/2017 за акредитация на сертифициращата организация „LL – C
Certification” Czech Republic s.r.o. (заверено от участника копие) със срок на валидност
14.12.2022 година;
12. Легализиран превод на български език на Сертификат за акредитация на
сертифициращата организация LL – C Certification” Czech Republic s.r.o. (заверено от
участника копие);

13. Сертификат №742/2017 за акредитация на сертифициращата организация „LL – C
Certification” Czech Republic s.r.o. (заверено от участника копие) със срок на валидност
14.12.2022 година;
14. Легализиран превод на български език на Сертификат за акредитация на
сертифициращата организация LL – C Certification” Czech Republic s.r.o. (заверено от
участника копие);
15. Сертификат за акредитация на лабораторията за изпитване №БСА 223 ЛИ/28.04.2017
година с валидност до 28.04.2021 година (заверено от участника копие);
16. Договор за лабораторно изпитване на хранителни продукти с ЛИ АЛИМЕНТИ
(заверено от участника копие) – в сила от 20.02.2018 година, който е безсрочен съгласно
чл.26 от него;
17. Заповед №А146/28.04.2017 година за преакредитация и разширяване на обхвата на
акредитация на ЛИ АЛИМЕНТИ (заверено от участника копие);
18. Удостоверение за регистрация на обект на основание чл.12, ал.2, ал.9 и ал.10 от Закона
за храните на ОДБХ-София-град №38312/29.08.2016 година за склад за търговия на едро
с храни;
19. Справка-декларация по чл.64, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки за собствени
и/или наети транспортни средства в съответствие с документацията (оригинал),
подписана от участника - съдържа информация за 4 /четири/ броя автомобили /3
собствени и 1 нает/ и към нея са приложени (заверени от участника копия) 4 /четири/
броя талони и към тях са приложени (заверени от участника копия) 4 /четири/ броя
удостоверения от БАБХ и 1 /един/ брой договор за наем (заверено от участника копие);
20. Списък за наличния персонал, който ще отговаря на изпълнението на поръчката,
съгласно чл.63, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки в съответствие с
документацията (оригинал), подписан от участника;
21. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители в съответствие с
документацията (оригинал), подписана от участника;
22. Ценово предложение в съответствие с документацията (оригинал), подписано от
участника.

VI. Комисията предлага да бъдат отстранени следните участници:
(когато е приложимо)

НЯМА ТАКИВА
VII. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите оферти на участниците:
1. „ПАНДА – И.П” ЕООД с подадена оферта вх.№1/22.03.2018 година:
В Ценовото предложение 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 – 6 /шест/ часа от получаване на
допълнителната заявка;
в) срок за отстраняване на рекламации по направен протокол с дефекта на стоката от
Възложителя – 4 /четири/ часа от получаване на протокола.
Комисията не установи изменения на номенклатурата на Възложителя. Участникът е направил
следните предложения:
а) обща цена за всички групи с ДДС – 687,45 лв /шесттотин осемдесет и седем лева и
четиридесет и пет 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.
2. ЕТ «МАКЕДОНИЯ» - Иван Даньовски с подадена оферта вх.№2/22.03.2018 година:
В Ценовото предложение 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 – 2 /два/ часа от получаване на
допълнителната заявка;
в) срок за отстраняване на рекламации по направен протокол с дефекта на стоката от
Възложителя – 2 /два/ часа от получаване на протокола.
Комисията не установи изменения на номенклатурата на Възложителя. Участникът е направил
следните предложения:
а) обща цена за всички групи с ДДС – 854,40 лв /осемстотин петдесет и четири лева и
четиридесет 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.
VIII. 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 оценка)

1. „ПАНДА – И.П” ЕООД с подадена оферта вх.№1/22.03.2018 година:
Предложена обща цена 687,45 лева /шестстотин осемдесет и седем лева и четиридесет и пет
стотинки/.
2. ЕТ «МАКЕДОНИЯ» - Иван Даньовски с подадена оферта вх.№2/22.03.2018 година:
Предложена обща цена 854,40 лева /осемстотин петдесет и четири лева и четиридесет
стотинки/.

IX. Комисията предлага следното класиране на участниците:
1 място – „ПАНДА – И. П.” ЕООД
(наименование на участника)

2 място – ЕТ „МАКЕДОНИЯ” – ИВАН ДАНЬОВСКИ
(наименование на участника)

X. Комисията приключи работа в 17:00 часа на 30.03.2018 година.

