Живка Дойнов
Директор

П РОТ ОК ОЛ NQl от14.12.2015г.
от деи

спа на комисия, назначена със Заповед N2 213/ 14.12.2015 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, и специалист по хранене

'

Комисията започна работа в 10:00 часа. Заседанието на комисията се проведе по следния дневен
ред:
1. Запознаване на членовете на комисията със Заповед N2 2131 14.12.2015 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 З от ЗОП от председателя и
членовете на комисията.
З. Отваряне и разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване и допускане до участие
на кандидатите.
4. Класиране на кандидатите.

Резултати отработата на комисията:
По т. 1.
Председателят на комисията изчете Заповед

N2 213/14.12.2015 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. ЗS, ал. 1, т. 2 и З от ЗОП.
По т. З
Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на тяхното постъпване. При
заседание на комисията присъстваха следните лица:
Яна Колева- педставител на "Ив Трейд"ООД
Тодорка Йорданова представител· на "Тодорка Йорданова"ЕООД
Лицата представиха съответните пълномощни.
Комисията пристъпи към разглеждане на подадените оферти:
Вх. N21-"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.
Вх. Nо2-"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
Bx.N93- "Тодорка Йорданова" 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 обозначе�ие.
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 NQ 2.
При отваряне на плик NQ2 на първия кандидат
поставен изискуемия документ-

Ив Трейд" ООД , комисията установи, че в него е
"
Предложение за изпълнение на поръчката".

"
При отваряне на плик NQ2, на втория кандидатиХляб и хлебни изделия"ЕООД комисията установи, че

в него е

поставен изискуемия документ - Предложение за изпълнение на поръчката".
"
При отваряне на плик N92, на третия кандидат "Тодорка Йорданова"ЕООД комисията установи,че в

него е поставен изискуемия документ- "Предложение за изпълнение на поръчката".
Във връзка с горното, комисията допуска до участие и тримата кандидати.
Комисията

пристъпи

към

отварянето

на

пликовете

с

ценовите

предложения на допуснатите

кандидати.
Комисията пристъпи към отваряне на плик NQЗ с ценово предложение на първия участник.
Трейд" ООД предлага 0.45 лева с ДДС за 1бр.закуска.
Комисията пристъпи към отваряне на riлик N93 с ценово предложение на втория участник.
хлебни изделия"ЕООД предлага 0,45 лева с ДДС за 1бр. закуска.
Комисията пристъпи към

отваряне на плик NQЗ

с ценово предложение

на третия

"

Ив

Хляб и
"

участник.

"Тодорка Йорданова"ЕООД предлага 0,45 лева с ДДС за 1бр.закуска.
Възложителят е приел и обявил критерий за оценка на офертите-най ниска цена.
Комисията констатира,че са налице трима участници предложили еднакви по размер общи цени0,45 лева с ДДС.
По процедура бе проведен жребий. Изготвени бяха три листа на които се изписаха номерата на
тримата участници по реда на постъпване на офертите. Същите бяха поставени в непрозрачна кутия и
разбъркани от представителя на "Ив Трейд"ООД.
Комисията предостави на представителя на "Тодорка Йорданова "ЕООД да изтегли един лист и го
предаде

на председателя на комисията. Същият

разтвори листа и показа на

присъстващите

написаното на него- фирмата участвала с NQЗ ,а именно "Тодорка Йрданова"ЕООД. Отворени бяха и
другите два листа на които бяха изписани номерата на другите двама участника,а именно N9l и N92.
Предвид на горното комисията предлага на възложителя следното класиране:
l."Тодорка Йорданова"ЕООД
2."Ив Трейд"ООД , "Хляб и хлебни изделия" ЕООД
Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на поръчка с

предмет: Доставка

на храна в готов вид, индивидуално опакована- тип "закуска, по предварителни заявки за учениците
в ОУ 11П.Р.Славейков" - гр. Бургас"

Тодорка Йорданова"ЕООД подал оферта с вх.N93/12.12.2015г.

Настоящия,т протокол, съставен на 14.12.2015г., и цялата документация в процедурата се предава на
възложителя за вземане на решение по чл.73 ал.l от ЗОП.
(чл.73, ал.l; ч . 83, ал. 2 или чл. 8Зз, или чл.117, ал.1 във връзка с чл.73, ал.l)

Председател :
Членове : 1
2.
14.12.2015г./дата на получаване на протокола/

