ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 11П.Р. СЛАВЕЙКОВ" - БУРГАС

РЕШЕНИЕ

№1 /16.12.2014 г.
За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 101 а, във връзка с чл. 101г, ал.З от ЗОП и отразени резултати в протокол № 1
от 15.12.2014 г. от работата на комисия, назначена със Заповед №lЗЗ/15.12.2014 г. за
провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на публична
покана, с предмет: 11Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована тип "закуска" за учениците в ОУ "П.Р.Славейков " - гр. Бургас., открита със Заповед № 12З от
ОЗ.12.2014 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки 90З6975

ОБ ЯВЯВАМ:
1. Класираните участници :

1 място --„ Ив Трейд" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 102182129, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ул. Мара Гидик №21, ет.2
Комплексна оценка- 98 т.

2 място -„Хляб и хлебни изделия" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 102010485, със седалище и
адрес на управление: гр.Бургас, Промишлена зона Север
Комплексна оценка- 93 т.
11.Определям участника -„ Ив Трейд" ООД, класиран на първо място за изпълнител на
обществената поръчка: „Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално
опакована - тип "закуска" за учениците в ОУ "П.Р.Славейков " - гр. Бургас
111. Отстранени участници: няма

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници.
Сканирано копие на

настоящата заповед да се качи на сайта на ОУ"П.Р.Славейков"

гр.Бургас.
Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Живка Дойнова
Директор на ОУ П.Р.Сла
"
Възложител

П Р О Т О К О Л №1 от 15.12.2014r.
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 133/ 15.12.2014 г.,
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на храна в готов вид, индивидуално опакована -тип "закуска,
по предварителни заявки за учениците в ОУ „П.Р.Славейков" - гр. Бургас

Състав на комисията:
Председател : Николай Вълев Комнев, на длъжност: помощник директор
Членове:
1.

Галина Петрова Вълчева,на длъжност домакин

2.

Алеко Антониев Стойчев, на длъжност, учител, специалист по хранене

Комисията започна работа в 13:0 0 часа. Заседанието на комисията се проведе по следния дневен
ред:
1. Запознаване на членовете на комисията със Заповед № 133 / 15.12.20 14 г. и с указанията за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на храна в готов вид, индивидуално
опакована -тип "закуска", за учениците" в ОУ „П.Р.Славейков" - гр. Бургас, утвърдени от
директора на училището.
2. Попълване и подписване на декларации по чл. З5, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП от председателя и
членовете на комисията.
3. Отваряне и разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване и допускане до участие
на кандидатите.
Класиране на кандидатите.

4.

Резултати от работата на номисията:
По т. 1.
Председателят на комисията изчете Заповед

№ 133/15.12.20 14 г. и указанията за възлагане на

обществена поръчка с предмет: Доставка на храна в готов за консумация вид, по предварителни
заявки индивидуално опакована -тип "закуска", за учениците в ОУ „П.Р.Славейков" - гр. Бургас
По т. 2.
Всеки от членовете и председателя попълни и подписа декларация по чл. З5, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.
По т. 3
Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на тяхното постъпване. Имаше
представител на „ИВ Трейд " ООД.
Вх. №1-„Хляб и хлебни изделия" ЕООД.
При отварянето на плика се констатира че:
Офертата е в цял, голям непрозрачен плик с ненарушена цялост в която се съдържат три
отделни плика, с изискуемото обозначение.
При

отваряне на плик 1 се констатира:

участникът

е представил

всички необходими

документи.
Участникът отговаря на изискванията на възложителя.
Вх. №2-„ИВ Трейд" ООД.
При отварянето на плика се констатира че:
Офертата е в цял, голям непрозрачен плик с ненарушена цялост в която се съдържат три
отделни плика, с изискуемото обозначение.

При отваряне на плик 1 се констатира: участникът е представил всички необходими
документи.
Участникът отговаря на изискванията на възложителя.
Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с предложенията за изпълнение на
поръчката -плик № 2.

При отваряне на плик № 2 на първия кандидат „Хляб и хлебни изделия"

ЕООД, комисията

установи, че в него е поставен изискуемия документ - „Предложение за изпълнение на
поръчката". Предложени са 70 бр. асортимент.
При отваряне на плик №2 , на втория кандидат„Ив Трейд" ООД комисията установи, че в него е
поставен изискуемия документ - „Предложение за изпълнение на поръчката". Предложени са
107 бр. асортимент.
Във връзка с горното, комисията допуска до участие и двамата кандидати.
Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с ценовите предложения на допуснатите
кандидати.

Комисията пристъпи към отваряне на плик № 3 с ценово предложение на първия участник.
„Хляб и хлебни изделия" ЕООД предлага 0,36 лева с ДДС за lбр. закуска.

Комисията пристъпи към отваряне на плик № 3 с ценово предложение на втория участник.
„Ив трейд"ООД предлага 0,37 лева с ДДС за lбр. закуска.

по т. 4 - Критерии за избор на изпълнител „икономически най-изгодна оферта" комисията
класира:

1 място - „Ив трейд"ООД с 98т.

2 място - „Хляб и хлебни изделия" ЕООД с 93т.
съгласно методиката посочена в указанието. Полученият резултат е описан в Приложение №1 към
настоящия протокол.
Комисията предлага на

Възложителя да сключи договор с класирания на първо място

кандидат
Настоящият протокол, съставен на 15.12.2014, и цялата документация в процедурата се
предава на възложителя за вземане на решение по чл.73 ал.1 от 30П.
(чл.73, ал.1; чл. 83, ал. 2 или чл. 83з, или чл.117, ал.1 във връзка с чл.73, ал.1)

Председател :

Членове : 1.

2.

р_

15.12. 2014 г.
(дата на получаване на протокола

Приложение №1

Методика за класиране на кандидатите на обявената обществена поръчка с предмет
Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована-тип 11Закуска за учениците в
ОУ П.Р.Славейков" -Бургас"

Показатели за определяне на комплексната оценка:

1.

Финансови показатели (ФО) максимална оценка 80 точки. Цена за 1 бр. закуска

2.

Технически показатели (ТО) максимална оценка 20 точки. Разнообразие на артикулите

Комплексната оценка (КО} обединява двете предходни оценки:

КО=ТО+ФО

ФО= (Тс.мин./Тс.уч.)*80
ТО= (Тс.уч./Тс.макс.}*20

Те. мин. -най.ниската цена за 1 бр. закуска
Те. макс. - най-много артикули, предложени от участник
Те. уч. - цена за 1 бр. закуска и предлаган брой артикули от участник

Оценка на кандидат №l 11Хляб и хлебни изделия" ЕООД

93

=

(О.36/0.36}*80 + (70/107}*20

Оценка на кандидат №2 11Ив трейд"ООД

98 = (0.36/0.37)*80 + (107/107)*20

Председател :
Членове :
15.12.2014 г.

