
ДЕТСКА ГРАДИНА „ МЕЧО ПУХ“ -  с.Петко Славейков
Иул. "Свобода " № 32, п.к. 5434, тел.06734/2281,e-mail cdg_me4opuh_ps@abv.bg

ПР_ОТ_Р кол
На основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Днес, 06.12.2017 г., от 11.00 часа в методичния кабинет в сградата на ДГ „Мечо Пух“, с. 
Петко Славейков се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № 
95/06.12.2017г. на Директора на ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков със задача: 
разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения за изпълнение на обществена 
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2, от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧО ПУХ”, с. ПЕТКО 
СЛАВЕЙКОВ, общ.СЕВЛИЕВО през 2018 г.”, за която е публикувана обява № 1 в АОП 
под № 9070616 от 22.11.2017 г. и информация за удължаване на първоначалния срок за 
получаване на оферти в АОП под № 9070981 от 01.12.2017 г.

Комисията е определена с цитираната Заповед на Директора на Детска градина 
„Мечо Пух“ със следния състав:

Председател: Павлина Гатева -  квалификация „Юрист”
Членове: 1. Невяна Радославова - ЗАС

2. Диянка Батева -  домакин-касиер

Председателят откри заседанието в 11:00 часа, като информира членовете на 
Комисията, че в 10.45 часа е приел от директора на детската градина, срещу подпис, 1 /една/ 
запечатана оферта за участвие и Списък на участниците, подали оферти за участие в 
обществената поръчка, както следва:___________________________________________________

№ УЧАСТНИК Входящ
№

Дата на 
регистрация

Час Обособени
позиции

1 2 3 4 5 6

1. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД, гр. 
Севлиево 40 30.11.2017 г. 16:50 1,2,3,4,5 и 

6

На заседанието на Комисията не присъства представител на участника, подал оферта 
в отговор на публичната обява на Възложителя, съгласно чл.97, ал. 3 от ППЗОП.

I. След запознаване с името на участника, подал оферта, всеки един от членовете на 
Комисията, в изпълнени на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, подписа Декларация относно 
изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП .

II. След извършване на гореописаните действия и направени уточнения, относно 
редовността на офертата, а именно: подадена в срок до 17.00 ч. на 05.12.2017 г. /в 
първоначално определения срок за подаване на оферти по публикуваната обява/, 
представена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, Комисията пристъпи 
към работа и отвори опаковката.
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1. Оферта с вх. № 40/30.12.2017 г., подадена от „Стелит 1“ ЕООД, град Севлиево

Комисията установи, че опаковката съдържа седем папки с документи и шест 
запечатани, непразрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, за всяка от 
обособените позиции по отделно -№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Председателят на комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и оповести, че Участникът е представил ценови предложения, изготвени по 
образеца от документацията за участие (Образец №5), по отделно за всяка от обособени 
позиции с № 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Участникът е предложил:
Общата цена за изпълнение на обособена позиция № 1 в размер на 2 760.42 лв. (две 

хиляди седемстотин и шестдесет лева и четиридесет и две стотинки), без вкл. ДДС.
Общата цена за изпълнение на обособена позиция № 2 в размер на 27 036.50 лв. 

(двадесет и седем хиляди тридесет и шест лева и петдесет стотинки), без вкл. ДДС.
Общата цена за изпълнение на обособена позиция № 3 в размер на 10 699.92 лв. 

(десет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и две стотинки), без 
вкл. ДДС.

Общата цена за изпълнение на обособена позиция № 4 в размер на 14 419.59 лв. 
(четиринадесет хиляди четиристотин и деветнадесет хиляди лева и петдесет и 
девет стотинки), без вкл. ДДС.

Общата цена за изпълнение на обособена позиция № 5 в размер на 11 099.25 лв. 
(единадесет хиляди деветдесет и девет лева и двадесет и пет стотинки), без вкл. 
ДДС.

Общата цена за изпълнение на обособена позиция № 6 в размер на 3 600.00 лв. (три 
хиляди и шестстотин лева), без вкл. ДДС.

С извършване на горните действия приключи публичната част от работата на 
Комисията.

III. Комисията продължи работа като извърши справка в Търговския регистър, по 
ЕИК на всеки от участниците, които се прилагат към настоящия протокол.

Комисията разгледа подробно представените от всеки от участниците документи в 
офертите им. Провери за наличието на съответствие с приложения опис на документите в 
съответната оферта и констатира такова.

Ръководейки се от изискванията, разписани в публикуваната обява, Комисията 
констатира, че: Участникът „Стелит 1“ ЕООД, град Севлиево е представил:

- Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и 
подпечатан от участника -  по Образец №1.

-Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП - по Образец №2-1 и Образец №2-2 - 
подписани и подпечатани. Декларирана е липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т.
7 от ЗОП.

-Декларация по чл. 174, ал. 3 от ЗОП -  по Образец №3 за всяка от обособените 
позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по отделно - подписани и подпечатани, няма да използва 
подизпълнители.

Всички документи в офертата са подписани от г-н Цветан Макавеев, в качеството му 
на управител, който по данните в търговския регистър, представлява дружеството-участник.

Участникът отговарят на изискванията за подбор.

IV. Комисията пристъпи към преглед на техническите предложения и съпоставката 
им с изискванията на Възложителя.

Участникът „Стелит 1“ ЕООД, град Севлиево е представил за всяка от обособените 
позиции, за които участва, отделно Техническо предложение, изготвено по съответния 
образец (образец №5) от документацията за участие.
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С оглед изискванията на възложителя, във всяко Техническо предложение е 
декларирал, че разполага със собствен обект за търговия с храни, регистриран в БАБХ-гр. 
Севлиево и е представил заверено копие на удостоверението на регистрация, приложено към 
предложението с най-малък номер. В останалите Технически предложения е посочил, че 
документа е същия.

В изпълнение на изискването да разполага с минимум две собствени, наети или на 
лизинг транспортни средство за превоз на храни, регистрирани в БАБХ, с вписани всички 
храни от обособената позиция, за която участва, участникът във всяко Техническо предложение 
е декларирал наличието на две собствени такива. За съответното транспортно средство са 
представени заверени копия от БАБХ, с вписани групите храни, допустими за 
транспортиране и свидетелство за регистрация на МПС.

Участникът предлага в случай на направена от Възложителя рекламация за качеството 
и количеството на доставените стоки ще заменим некачествените стоки с качествени и ще 
доставим допълнителните количества в срок до 1/ един/ час, за всички обособени позиции за 
които участва.

Комисията приема, че Техническите предложения на „Стелит 1“ ЕООД, гр. Севлиево 
за обособени позиции № № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, са в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя, заложени в Техническата спецификация и публикуваната обява, поради което 
същите може да бъде оценявани по показател „Техническо предложение -  Кт“ . По този 
показател се оценява предложения от участника срок за реагиране при рекламации, 
предложен за съответната обособена позиция.

Оценката по този показател е по формулата:

най -  кратък срок за реагиране при рекламация
Кт = --------------------------------------------------------------------------х 20

срок за реакция даден от участника

Съгласно утвърдената методика, предложението с най-кратък срок получава 20 точки. Като се 
има в предвид, че в конкретния случай има само един участник, допуснат до оценка по всяка от 
обособените позиции, той получава 20 т. по показател Оценка на техническото предложение -  Кт, по 
отношение на офертата на „Стелит 1“ ЕООД, гр. Севлиево , Комисията получи следния резултат: 

-обособена позиция № 1 -“Хляб и хлебни изделия”- Кт = 20 точки 
-обособена позиция № 2 Мляко и млечни продукти”- Кт = 20 точки 
-обособена позиция № 3 -“ Месо, месни продукти и риба” - Кт =20 точки 
-обособена позиция № 4 -“ Пресни плодове и зеленчуци, сушени плодове, замразени 

зеленчуци” - Кт =20 точки
-обособена позиция № 5 -“ Разни хранителни продукти“ - Кт =20 точки 
-обособена позиция № 6 -“ Плодови и зеленчукови консерви“ - Кт =20 точки

Комисията изчисли комплексната оценка на офертите -  КО, за всяка от обособените 
позиции по отделно. При спазване на утвърдената методика, предложението с най -  ниска 
стойност получава 80 точки. Като се има в предвид, че в конкретния случай има само един 
участник, допуснат до оценка по всяка от обособените позиции, той получава 80 т. по 
показател ценово предложение Кц.

На база изложеното, общата оценка на Участник „Стелит 1“ ЕООД, гр. Севлиево се 
получава както следва:

-обособена позиция № 1 -“Хляб и хлебни изделия”- КО = 20 + 80, т.е. 100 
-обособена позиция № 2 -“ Мляко и млечни продукти”- КО = 20 + 80, т.е. 100 
-обособена позиция № 3 -“ Месо, месни продукти и риба” - КО = 20 + 80, т.е. 100 
-обособена позиция № 4 -“ Пресни плодове и зеленчуци, сушени плодове, замразени 

зеленчуци” - КО = 20 + 80, т.е. 100
-обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти“ - КО = 20 + 80, т.е. 100 
-обособена позиция № 6 -“ Плодови и зеленчукови консерви“ - КО = 20 + 80, т.е. 100
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V. Комисията продължи работа в настоящето заседание, с извършване на действия по 
класиране на участниците.

Въз основа на получения резултат, Комисията класира Участниците както следва:

- За обособена позиция № 1 -“Хляб и хлебни изделия”
ПЪРВО МЯСТО: „Стелит 1“ ЕООД, гр. Севлиево

- За обособена позиция № 2 Мляко и млечни продукти”
ПЪРВО МЯСТО: „Стелит 1“ ЕООД, гр. Севлиево

За обособена позиция № 3 Месо, месни продукти и риба”
ПЪРВО МЯСТО: „Стелит 1“ ЕООД, гр. Севлиево

- За обособена позиция № 4 Пресни плодове и зеленчуци, сушени плодове, 
замразени зеленчуци”

ПЪРВО МЯСТО'. „Стелит 1“ ЕООД, гр. Севлиево

За обособена позиция № 5 -“ Разни хранителни продукти“
ПЪРВО МЯСТО: „Стелит 1“ ЕООД, гр. Севлиево

За обособена позиция № 6 -“ Плодови и зеленчукови консерви“
ПЪРВО МЯСТО: „Стелит 1“ ЕООД, гр. Севлиево

VI. Въз основа на направеното класиране Комисията предлага на Възложителя 
до определи за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА 
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧО ПУХ”, 
с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, общ. СЕВЛИЕВО през 2018 г.”, класираният на първо 
място участник по съответните обособени позиции: „Стелит 1“ ЕООД,, гр. 
Севлиево.

Комисията приключи работа с подписването на настоящия протокол и предаването му 
на Възложителя на f?$.12.2017 г. в .3,00.. ч? за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от 
ППЗОП.

КОМИСИЯ
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