ПРОТОКОЛ № 1
А) На 08.02.2019г. в 14.00 часа в Заседателната зала в сградата на Детска градина
№ 188 „Вяра, Надежда, Любов“ район „Младост“ – Столична община, град София, ж.к.
„Младост“ № 4, ул. Бъднина № 17, се събра комисия за извършване на подбор на
участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите за избор на изпълнител в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 188 „Вяра, Надежда,
Любов“ район „Младост“ – Столична община”, открита с Решение № 42/17.01.2019г. на
Директора на Детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“ район „Младост“ –
Столична община, публикувано на интернет страницата на Възложителя:
http://dg188.info/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0, и на АОП:
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=6
87474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F7
75F6361736526636173655F69643D333635333337, назначена на основание чл. 103, ал. 1
от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП със Заповед № 60/08.02.2019г. на Директора на Детска
градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“ район „Младост“ – Столична община, в следния
състав:
Председател: (три имена) заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД;
Членове:
1. (три имена) заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД;
2. (три имена) заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД;
3. (три имена) заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД;
4. (три имена) заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД;
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със
състава на комисията и правилата за работа на същата, съгласно разпоредбите на чл. 51,
ал. 5, чл. 52 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и
чл. 103, ал.2, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
В изпълнение на разпоредбата по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Детска
градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“ район „Младост“ – Столична община на
Председателя на комисията са предадени 2 броя оферти, за което е съставен протокол,
съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП, а именно:
Поре
ден
№
1.

Подател на офертата

Входящ
номер

Дата и час на Забележки
получаване

„АЛЛУР“ ООД

8/07.02.2019г

2.

„ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД

9/07.02.2019г

07.02.2019г.
14.29 часа
07.02.2019г.
14.53 часа

Офертите са постъпили в срок, запечатани в непрозрачни опаковки с ненарушена
цялост. След като бе прочетен списъка с подадените оферти, всички членове на
комисията декларираха писмено, че не са налице хипотезите, визирани в чл. 103 ал. 2 от
ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП и спазване на изискванията по чл. 51, ал. 13 от
ППЗОП.
На отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците в
процедурата.
Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното
постъпване, както следва:
1) Оферта вх. № 8/07.02.2019г., подадена от „АЛЛУР“ ООД.
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, констатира наличието на
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, и
оповести нейното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно Образец № 1 към настоящата
документация, подписан от участника – 1 брой, оригинал;
2. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват
дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,
ал. 2 ЗОП (Образец № 2);
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 3);
4. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по
образец № 4).
5. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, съгласно Образец № 6;
6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съобразно
Образец № 7;
7. Декларация за срока на валидност на офертата Образец № 8;
8. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд – Образец № 9;
9. Характеристики на хранителните продукти, предмет на доставка, в която се
съдържа описание минимум на вид, марка, производител, качество, разфасовка/опаковка
и снимкови данни и/или други на български език и/или линк - препратка към официалната
интернет страница на производителя, от която е видна изискуемата информация;
10. Предложение относно управление на критични точки. За всяка една от
дефинираните от Възложителя критични точки, участникът трябва да разгледа като
минимум в своето предложение: аспекти/сфери/области на проявление и степен на
влияние върху изпълнението на договора; да оцени вероятността от настъпване на
критичната точка; мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването на критичните
точки и мерки за преодоляване на последиците при настъпването.
11. Декларация съгласие за обработка на лични данни – Образец № 11.
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията, а
именно: (три имена) заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД, (три имена) заличени на
основание чл. 2 от ЗЗЛД, (три имена) заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
2) Оферта вх. № 9/07.02.2019г., подадена от „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, констатира наличието на
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, и
оповести нейното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно Образец № 1 към настоящата
документация, подписан от участника – 1 брой, оригинал;
2. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват
дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,
ал. 2 ЗОП (Образец № 2);
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 3);
4. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по
образец № 4).
5. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните
с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по образец № 5).
6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, съгласно Образец № 6;
7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съобразно
Образец № 7;
8. Декларация за срока на валидност на офертата Образец № 8;
9. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд – Образец № 9;
10. Характеристики на хранителните продукти, предмет на доставка, в която се
съдържа описание минимум на вид, марка, производител, качество, разфасовка/опаковка
и снимкови данни и/или други на български език и/или линк - препратка към официалната
интернет страница на производителя, от която е видна изискуемата информация;
11. Предложение относно управление на критични точки. За всяка една от
дефинираните от Възложителя критични точки, участникът трябва да разгледа като
минимум в своето предложение: аспекти/сфери/области на проявление и степен на
влияние върху изпълнението на договора; да оцени вероятността от настъпване на
критичната точка; мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването на критичните
точки и мерки за преодоляване на последиците при настъпването.
12. Декларация съгласие за обработка на лични данни – (Образец № 11).
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията, а
именно: (три имена) заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД, (три имена) заличени на
основание чл. 2 от ЗЗЛД, (три имена) заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
С извършване на гореописаните действия в 15.10 часа приключи публичната
част на заседанието на комисията.
Б) На 08.02.2019г. комисията в пълен състав, на основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП
продължи своята работа в закрито заседание, като прегледа документите на участниците
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи следното:
1) Оферта вх. № 8/07.02.2019г., подадена от „АЛЛУР“ ООД:

При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към
личното състояние на участниците и критериите за подбор посочени в обявлението на
обществената поръчка и изискванията към участниците посочени в документацията за
участие, комисията констатира, че „АЛЛУР“ ООД е представило всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за
подбор.
2) Оферта вх. № 9/07.02.2019г., подадена от „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД.
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към
личното състояние на участниците и критериите за подбор посочени в обявлението на
обществената поръчка и изискванията към участниците посочени в документацията за
участие, комисията установи следните несъответствия и/или липса на информация:
Участникът е представил електронен носител (диск), върху който е посочено, че
съдържа еЕЕОДП. Комисията, след сериозни технически затруднения, дължащи се на
формата на представения диск, констатира, че в същия не се съдържа никаква
информация.
Въз основа на горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП
комисията единодушно реши да изиска от участника „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД в срок
от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол следните документи:
2.1. Да се представи в подходящ електронен формат нов еЕЕДОП на „ДЖОЕ
КЕТЪРИНГ“ ЕООД.
Документът да бъде представен на адрес: град София, ж.к. „Младост“ № 4, ул.
Бъднина № 17, Детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“ район „Младост“ –
Столична община.
Допълнителните документи се представят на комисията в запечатан плик с
посочени наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, както и надпис:
„Допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП“.
Настоящият протокол се състави на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с
чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП
настоящият протокол следва да се изпрати до всички участници в процедурата в деня на
публикуването му в профила на купувача.
В съответствие с разпоредбата на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на
комисията ще уведоми членовете на комисията за следващото и заседание, което ще се
състои след изтичане на срока за представяне на допълнителни документи от
участниците.
Всички документи по обявената обществена поръчка включително пликовете с
офертите на участниците се оставиха за съхранение в заключен шкаф в сградата на
Детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“ район „Младост“ – Столична община,
като ключът остава на съхранение при председателя на комисията.
КОМИСИЯ:
Председател: (подпис) заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД;

Членове:
1. (подпис) заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД;
2. (подпис) заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД;
3. (подпис) заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД;
4. (подпис) заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД;
Дата на съставяне на протокола: 08.02.2019г.

