ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 330 / 10.12.2014 г., за разглеждане,
оценка и класиране на получените оферти, за възлагане на обществена поръчка с
публична покана по реда на глава 8“а“ от ЗОП с предмет : „Доставка на готови
единично опаковани закуски и готов топъл обяд всеки учебен ден за ученици от СОУ
"Никола Вапцаров" гр.Айтос по позиции: Позиция № 1: Приготвяне и доставка на
сутрешна закуска за ученици от I до IV клас, и Позиция № 2: Приготвяне и доставка на
топъл обяд, включващ предястие, основно ястие и десерт, за учениците от ПИГ при
целодневното обучение от I до VII клас”
Днес, 11.12.2014 г., в 11:00 часа, в сградата на СОУ “Никола Вапцаров” с адрес: гр.
Айтос, ул. “Д. Зехирев“ № 58, в изпълнение на заповед Заповед № 330 / 10.12.2014 г. на
директора на СОУ “ Никола Вапцаров” , гр. Айтос се събра комисия в състав:
Председател: Мария Танева Маджарова – пом.-директор по АСД
Членове:
1. Иванка Т. Лалева – ПД УД;
2. Галина Г. Иванова – старши учител;
Консултанти – външни експерти:
1. Добрина Илиева Костадинова – юрист;
2. Янка Христова – медицинско лице
Председателя на комисията откри заседанието и информира: В определения срок за
подаване на документи са постъпили 4/четири/ броя оферти:

1.
2.
3.
4.

„Десий“ ЕООД, гр. Айтос;
„Делишъс – 2011“ ЕООД с. Кликач, общ. Карнобат;
ЕТ „Ясен Качаров“ с. Кликач, общ. Карнобат;
„Хитекс“ ЕООД гр. Айтос.

На заседанието на комисията присъстваха:
1. представител на участник – Женя Кирилова Пеева – пълномощник на „Десий“
ЕООД, гр. Айтос, ул. „Лозенград“ № 4, редовно упълномощена с пълномощно с
рег. № 3522 от 20.08.2012 г. на нотариус в район на действие РС Айтос, с рег. №
557 на Нотариалната камара;
2. представител на участник – Даниел Ясенов Качаров – управител на „Делишъс –
2011“ ЕООД с. Кликач, общ. Карнобат;
3. представител на участник – Павлин Стефанов Павлов – пълномощник на
„Хитекс“ ЕООД гр. Айтос, редовно упълномощена с пълномощно с рег. № 5404

от 07.11.2013 г. на нотариус в район на действие РС Айтос, с рег. № 557 на
Нотариалната камара.
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г от
ЗОП.
След обявяване наименованията на участниците, членовете на комисията представиха
декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т. 2-4 в изпълнение на чл. 101г, ал.2 от ЗОП,
които са приложени към настоящия протокол.
Отварянето на офертите се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 , т.е. публично, след
което комисията обяви ценовите и техническите предложения на всяка една от офертите, и
предложи на представителите на присъстващите участници да ги подпишат.
След приключването на публичната част от заседанието, комисията продължи с
разгледаното на получените оферти по обособени позиции и по реда на постъпването им за
съответствие с поставените от възложителя изисквания.
По І-ва обособена позиция - „Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за
ученици от I до IV клас ” са получени оферти от следните участници:
 „ДЕСИЙ“ ЕООД, гр. Айтос, с вх. № 549 от 10.12.2014 г., 15:30 часа;
 ЕТ „ЯСЕН КАЧАРОВ“ с. Кликач, общ. Карнобат, с вх. № 553 от 10.12.2014 г., 15:50
часа;
 „ХИТЕКС“ ЕООД, гр. Айтос, с вх. № 555 от 10.12.2014 г., 15:55 часа;
По ІІ-ра обособена позиция - „Приготвяне и доставка на топъл обяд, включващ
предястие, основно ястие и десерт, за учениците от ПИГ при целодневното обучение от I
до VII клас”
 ДЕСИЙ“ ЕООД, гр. Айтос, с вх. № 549 от 10.12.2014 г., 15:30 часа;
 „ДЕЛИШЪС – 2011“ ЕООД с. Кликач, общ. Карнобат, с вх. № 552 от 10.12.2014 г.,
15:50 часа;
 „ХИТЕКС“ ЕООД, гр. Айтос, с вх. № 555 от 10.12.2014 г., 15:55 часа;
Подадените оферти са постъпили в срока, определен в публичната покана, в непрозрачни
пликове и с ненарушена цялост.
Наличието и редовността на представените от участниците документи, както и
съответствието им с критериите за подбор и изискванията на възложителя е както следва:
 „ДЕСИЙ“ ЕООД, гр. Айтос - Офертата на участника съответства с изискванията за
подбор на възложителя, не са на лице липсващи или нередовни документи;
 ЕТ „Ясен Качаров“ с. Кликач, общ. Карнобат - Офертата на участника съответства с
изискванията за подбор на възложителя, не са на лице липсващи или нередовни
документи;
 „Делишъс – 2011“ ЕООД с. Кликач, общ. Карнобат - Офертата на участника
съответства с изискванията за подбор на възложителя, не са на лице липсващи или
нередовни документи;
 „ХИТЕКС“ ЕООД, гр. Айтос - Офертата на участника съответства с изискванията за
подбор на възложителя, не са на лице липсващи или нередовни документи.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно
РЕШИ:
Допуска до разглеждане на предложението за изпълнение на ОП участниците както
следва:
1. „ДЕСИЙ“ ЕООД, гр. Айтос - по І-ва и ІІ-ра обособена позиция;
2. ЕТ „ЯСЕН КАЧАРОВ“ с. Кликач, общ. Карнобат- по І-ва обособена позиция;
3. „ДЕЛИШЪС – 2011“ ЕООД с. Кликач, общ. Карнобат- по ІІ-ра обособена позиция;
4. „ХИТЕКС“ ЕООД, гр. Айтос – по І-ва и ІІ-ра обособена позиция.
Комисията разгледа техническите и ценови предложения на участниците по обособени
позиции и по реда на постъпването им.
Предложения на участниците по І-ва обособена позиция - „Приготвяне и доставка
на сутрешна закуска за ученици от I до IV клас ”
„ДЕСИЙ“ ЕООД, гр. Айтос




По показател К1 „Предлагана цена“- Предлагана цена за 1 бр. закуски – 0.33 лв. без
ДДС
По показател К2 „Време за реакция след рекламация“ – Време за реакция 40 мин.
По показател К3 „Брой закуски ежедневно, безвъзмездно предоставени за деца в
неравностойно положение“ – Брой закуски ежедневно 20 броя.

ЕТ „ЯСЕН КАЧАРОВ“ с. Кликач, общ. Карнобат




По показател К1 „Предлагана цена“- Предлагана цена за 1 бр. закуски– 0.35 лв. без
ДДС
По показател К2 „Време за реакция след рекламация“ – Време за реакция 40 мин.
По показател К3 „Брой закуски ежедневно, безвъзмездно предоставени за деца в
неравностойно положение“ – Брой закуски ежедневно 0 броя.

„ХИТЕКС“ ЕООД, гр. Айтос
 По показател К1 „Предлагана цена“- Предлагана цена за 1 бр. закуски– 0.32 лв. без
ДДС
 По показател К2 „Време за реакция след рекламация“ – Време за реакция 40 мин.
 По показател К3 „Брой закуски ежедневно, безвъзмездно предоставени за деца в
неравностойно положение“ – Брой закуски ежедневно 2 броя.
Комисията пристъпи към оценяване на предложенията, съгласно утвърдената от
възложителя методика.
Резултати от оценката на офертите:

Време за
реакция след
рекламация

Брой закуски
ежедневно,
безвъзмездно
предоставени за
деца в
неравностойно
положение

К2

К3

К = К1 + К2 +К3

(0,32/0,33)х60=
58,18

(40/40)х30=
30,00

(20/20)х10=
10,00

98,18

ЕТ „ЯСЕН
КАЧАРОВ“

(0,32/0,35)х60=
54,85

(40/40)х30=
30,00

(0/20)х10=
0

84,85

3„ХИТЕКС“
ЕООД

(0,32/0,32)х60=
60,00

(40/40)х30=
30,00

(2/20)х10=
1,00

91,00

№

ФИРМА

Предлагана цена

К1
1.

2.

„ДЕСИЙ“ ЕООД

Комплексна
оценка

Предложения на участниците по ІІ-ра обособена позиция - „Приготвяне и доставка
на топъл обяд, включващ супа, основно ястие и десерт, за учениците от ПИГ при
целодневното обучение от I до VII клас”
„ДЕСИЙ“ ЕООД, гр. Айтос




По показател К1 „Предлагана цена“- Предлагана цена за 1 бр. обяд – 1,24 лв. без
ДДС
По показател К2 „Време за реакция след рекламация“ – Време за реакция 40 мин.
По показател К3 „Брой обяда ежедневно, безвъзмездно предоставени за деца в
неравностойно положение“ – Брой обяди ежедневно 20 броя.

„ДЕЛИШЪС – 2011“ ЕООД
 По показател К1 „Предлагана цена“- Предлагана цена за 1 бр. обяд – 1.60 лв. без
ДДС
 По показател К2 „Време за реакция след рекламация“ – Време за реакция 40 мин.
 По показател К3 „Брой обяда ежедневно, безвъзмездно предоставени за деца в
неравностойно положение“ – Брой обяди ежедневно 0 броя.
„ХИТЕКС“ ЕООД, гр. Айтос
 По показател К1 „Предлагана цена“- Предлагана цена за 1 бр. обяд – 1.37 лв. без
ДДС
 По показател К2 „Време за реакция след рекламация“ – Време за реакция 40 мин.
 По показател К3 „Брой обяда ежедневно, безвъзмездно предоставени за деца в
неравностойно положение“ – Брой обеди ежедневно 10 броя.

Комисията пристъпи към оценяване на предложенията, съгласно утвърдената от
възложителя методика.
Резултати от оценката на офертите:

№

ФИРМА

Време за
реакция след
рекламация

Брой закуски
ежедневно,
безвъзмездно
предоставени за
деца в
неравностойно
положение

К2

К3

К = К1 + К2 +К3

60,00

(40/40)х30=
30,00

(20/20)х10=
10,00

100,00

Предлагана цена

К1
(1,24/1,24)х60=

Комплексна
оценка

1.

„ДЕСИЙ“ ЕООД

2.

„ДЕЛИШЪС –
2011“ ЕООД

(1,60/1,24)х60=
46,50

(40/40)х30=
30,00

(0/20)х10=
0

76,50

„ХИТЕКС“
ЕООД

(1,24/1,37)х60=
54,31

(40/40)х30=
30,00

(10/20)х10=
5,00

89,31

3.

Въз основа на подадените оферти, извършените изчисления и констатации, комисията
единодушно и без особено мнение на членове от нейния състав
РЕШИ:
Класира участниците по обособени позиции както следва:
По І-ва обособена позиция „Приготвяне и доставка на сутрешна закуска
ученици от I до IV клас ”




„ДЕСИЙ“ ЕООД, гр. Айтос
„ХИТЕКС“ ЕООД, гр. Айтос
ЕТ „ЯСЕН КАЧАРОВ“ с. Кликач, общ. Карнобат

за

98,18 - точки
91,00 - точки
84,85 - точки

По ІІ-ра обособена позиция „Приготвяне и доставка на топъл обяд, включващ
предястие, основно ястие и десерт, за учениците от ПИГ при целодневното обучение от I
до VII клас”




„ДЕСИЙ“ ЕООД, гр. Айтос
„ХИТЕКС“ ЕООД, гр. Айтос
„ДЕЛИШЪС – 2011“ ЕООД с. Кликач, общ. Карнобат

100,00 - точки
89,00 – точки
76,50 – точки

Предложение на комисията:
Съгласно оценяване по обявения критерий
„икономически най-изгодна оферта“, комисията предлага за Изпълнители на обществена
поръчка с предмет „Доставка на готови единично опаковани закуски и готов топъл обяд всеки

учебен ден за ученици от СОУ "Никола Вапцаров" гр.Айтос по обособени позиции, както
следва:
По І-ва обособена позиция – „ДЕСИЙ“ ЕООД, гр. Айтос , получил комплексна оценка
- 98,18 точки
По ІІ-ра обособена позиция - „ДЕСИЙ“ ЕООД, гр. Айтос, получил комплексна оценка
- 100,00 точки
Особени мнения: няма
Настоящият протокол, съставен на: 11.12.2014 г. на основание чл. 101г, ал.4 от ЗОП и
ведно с приложенията към него и цялата документация по обществената поръчка, се предава
на Възложителя за утвърждаване и вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.
КОМИСИЯ
Председател:
1............................
/Мария Маджарова/
Членове :
1............................
/Иванка Лалева/
3. ..........................
/Добрина Илиева/

Възложител:………………………….
АНКА ЖЕЛЯЗКОВА
Директор на СОУ „Н. Й. Вапцаров“
11.12.2014 г.
гр. Айтос

2. ...........................
/Галина Иванова/
4............................
/Янка Христова/

