11 Р О Т О К О Л № !
от дейността на комисията, назначена със Заповед № Р Д -05-724 /18.08.2015 г.,
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в
VII ОУ „Панайот Хитов" за възлагане на обществена поръчка
с предмет
"Доставка на готова храна за закуски и обяд за учениците в VII ОУ „Панайот Хитов"
Днес 21.08.2015 г. в 10 часа в гр. Сливен, се проведе заседание на Комисия назначена със Заповед
№ РД-05-724 от 18.08.2015 г.за разглеждане на постъпилите оферти по обществена процедура по ЗОП с
публична покана за поръчка с предмет „Доставка на готова храна за закуска и обяд за учениците в VII ОУ
„Панайот Хигов"за учебната 2015-2016 г.

Състав па

комисията:

Председател : Галина Трифонова Цветанова на длъжност ПДУД в VII ОУ „П.Хитов"
(трите имена)

(заемана длъжност и месторабота)

Членове:
1. Янка Георгиева Тренчева на длъжност - главен счетоводител в VII ОУ „П.Хитов""
(трите имена)

(заемана длъжност и месторабота

2. Лидия Георгиева Атанасова на длъжност юрист-адвокат в адвокатска колегия
(трите имена)

(заемана длъжност и месторабота)

3. Евдокия Вълчева Маркова на длъжност гл.учител в прогимназиален етап в VII ОУ „П.Хитов"
(трите имена)

(заемана длъжност и месторабота)

4. Мартияна Димитрова Димова на длъжност главен учител в начален етап в VII ОУ „П.Хитов"
(три те имена)

5. професор д-р Марианна Русева Баева

(заемана длъжност и месторабота)

- специалист инж.- технолог „Технология на продуктите

за
( трите имена)

Заседание иа

обществено хранене"

(заемана длъжност и месторабота)

комисията:

Съгласно чл.17 от Вътрешните правила за реда за провеждане на Обществени поръчки в VII ОУ
..Панайот Хитов" отварянето на офертите от комисията е публично и на него бяха поканени
представители на всички участници в процедурата. В публичната част от заседанието присъстваха
представители на:
1. ЕТ „Иван Дойчев" - Иван~Дойчев
2. „Василев" ЕООД - Бистра Василева
Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите,
започна работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. Комисията
констатира, че пликовете в които са поставени офертите са запечатани, и с ненарушена цялост.
На членовете на комисията бяха съобщени имената на участниците подали оферти за
разглежданата обществена поръчка и членовете попълниха декларации по чл.35 от ЗОП.
Комисията констатира, че са постъпили 2. предложения по Позиция 1 и 2 предложения по
11озиция 2:
По позиция 1 са заявили участие следните фирми:
1. ЕТ „Иван Дойчев"
2.

ЕТ „Братец - Динко Киров"

По позиция 2 са заявили участие следните фирми:
1. "Василев"
2.
ЕТ „БратецЕООД
- Динко Киров'"
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и проверери за наличието на три
отделни запечатани плика. На основание чл.101г, ал.З от ЗОП. и чл.18 и чл.19 от Вътрешните
правила за провеждане на процедура по ЗОП на VII ОУ „Панайот Хитов"- Сливен обяви ценовите

предложения на допуснатите участници Комисията предложи по един представител от
присъстващите участници да подпише съдържащите се в плик № 3 предложения на останалите
участници.
Представител на ЕТ „Иван Дойчев", подписа плик номер 3 на "Василев" ЕООД и ЕТ "БратецДинко Киров"
3. Представител на "Василев" ЕООД подписа плик номер 3 на ЕТ "Иван Дойчев"
След което член от комисията отвори плик № 2 на всички участници и оповести
съдържанието им. Трима от членовете й подписваха всички документи, и информацията
съдържащи се в него. Комисията предложи по един представител от присъстващите участници да
подпише документите в плик № 2 на останалите участници.
Представител на ЕТ „Иван Дойчев", подписа плик номер 2 на "Василев" ЕООД
Представител на "Василев" ЕООД подписа плик номер 2 на ЕТ "Иван Дойчев" и ЕТ "БрагецДинко Киров"
След това се пристъпи към отваряне на плик № Е на всички участници в процедурата.
Публично се оповестиха документите, които той съдържа, и провериха съответствието им с
изискванията в документацията. Комисията направи проверка за съответствие на пликовете, в които
са офертите е изискванията на възложителя, включително дали са подадени в срок. Комисията направи
проверка на офертите за допустимост. Тази проверка включва проверка на документите към офертата и
установи дали са в съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Резултати от работата на

комисията:

I. Отваряне на офертите, преглед на представените документи и преценка за наличие на
обстоятелства по чл. 47, алЛ и ал.2 от ЮГЕ .
Комисията разгледа офертите по реда на тяхното постъпване съгласно глава три от
Правилата за възлагане на Обществени поръчки утвърдени със заповед РД-02-721/14.07.2015 г.
на Директора на VII ОУ „Панайот Хитов" Сливен и пристъпи към разглеждане на представените
документи по допустимост.
Документи които всеки участник беше длъжен да представи са следните:
Плик 1.
1) Списък на документите. Приложение 14
2) Оферта (по образец) Приложение 1;
3) Документ, удостоверяващ, че участникът е вписан като търговец в Търговския регистър на
Агенция по вписванията, с посочване на ЕИК на участника (за български физически или
юридически лица), или е регистриран като търговец съгласно националното законодателство по
регистрация (за чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения).
4) Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47. ал.1 от ЗОП; и по чл.47, ал.2 ог ЗОП и чл. 4 7
ал. 5 от ЗОП - в оригинал( по образец) Приложение 4, Приложение 5. Приложение 6.
5) Декларация по чл.56 ал. т.7 от ЗОП за НЕизползване на подизпълнител ( по образен)
Приложение 7
6) Сведение за участника Приложение 10
7) Списък с изпълнените договори със сходен предмет . Приложение 9
8) Декларация, че участникът приема условията на проектодоговора, включен в настоящата
документация. Приложение 12
9) Декларация, че участникът няма наложени предходните две години санкции от Областна
дирекция по безопасност на храните за установени административни нарушения по Закона за
храните и неговите подзаконови нормативни документи. Приложение 13.
10) Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните. Списък на техническите лица,
включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които ще бъдат пряко ангажирани с
изпълнението на договора и документи, удостоверяващи тяхното образование и професионална
квалификация. Приложение 15

11) Удостоверение за регистрация на транспортно средство от Областна дирекция по безопасност
нахраните. Приложение 16
12) Списък за наличните собствени или наети обекти за производство и търговия с храни,
придружен от заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на хранителен
обект, издадени от ОДБХ, съгласно чл.12 от Закона за храните .Приложение 17
Плик 2
1.Попълнен образец на предложение за изпълнение на поръчката. Приложение 2
2. Меню — спецификация - без цени
Плик 3
1 .Попълнено ценово предложение, Приложение 3 от документацията.
2. Меню - спецификация - с цени
Комисията констатира, следното
1. ЕТ „Иван Дойчев" съдържа всички изискуеми документи.
2. „Василев" ЕООД съдържа всички изискуеми документи
3. ЕТ „Братец- Динко Киров" съдържа всички изискуеми документи.
Становище на комисията:
Допуска до оценка на показателите и разглеждане на офертите следните фирми:
1. ЕТ „Иван Дойчев"
2. „Василев" ЕООД
3. ЕТ „Братец- Динко Киров"
След като комисията обяви всички допуснати участници в обявената процедура, тя взе
решение оценяването на получените технически предложения да стане на следващо заседание на
комисията след обстойно разглеждане и оценка на техническите показатели от експерта и
титулярен член на комисията професор Марианна Баева, поради което заседанието на комисията
бе закрито.
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