ПРОТОКОЛ № 3
А) На 22.02.2019г. 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 уведоми останалите, че на основание
чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД
няма да бъде отворено, тъй като офертата му не отговаря на изискванията на
възложителя.
На основание чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППЗОП Комисията обяви резултати от оценяването
на офертите по показател „Техническо предложение“ на допуснатите участници:
Пореден Име на участник
№
1.

„АЛЛУР“ ООД

Оценка техническо Забележки
предложение в брой
точки
30

След обявяване на резултатите от оценяването на офертите на допуснатите кандидати по
показател „Техническо предложение“, Председателят на комисията покани
представителите на участниците да разгледат внимателно целостта на пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри“, с оглед липсата на съмнения за тяхната
ненарушеност. За „АЛЛУР“ ООД – присъства Управителя (три имена) заличени на

основание чл. 2 от ЗЗЛД, за „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД – не присъства представител.
След като такива не бяха изразени, комисията пристъпи към отваряне на плика
„Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник и публично обяви ценовото
предложение в лева без включен ДДС по отделните финансови показатели, както следва:
Пореден
№

Име на участник

1.

„АЛЛУР“ ООД

Предлагана
цена
„процент”
от
осреднените цени на едро на хранителните
продукти и за плодове и зеленчуци първо
и екстра качество, в съответствие с
изискванията на общия стандарт и
специфичните стандарти за предлагане на
пазара, определени в Приложение І, част А
и Б на Регламент ЕО 543/2011г. за град
София, съгласно бюлетин на „Система за
агропазарна информация“ ООД гр. София

Забележки

96 %

С извършване на гореописаните действия в 14.10 часа приключи публичната част
на заседанието на комисията.
Б) Комисията продължи с внимателно и детайлно разглеждане на ценовото предложение
и констатира, че участникът „АЛЛУР“ ООД е представил същото по образеца, приложен
към Документацията за участие, след което пристъпи към извършване на проверка по
чл. 72 от ЗОП.
Комисията констатира, че не са налице необичайно благоприятни фактори по смисъла
на чл. 72 от ЗОП и продължи своята работа по оценка по показател „Предлагана цена“,
съобразно методиката за оценяване, посочена в документацията за участие, а именно:
Оценка по показател П2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката
Оценява се направеното от участника ценово предложение –максимална възможна оценка 70 точки.
Участниците, определят цената в офертата като „процент” от осреднените цени на едро на
хранителните продукти и за плодове и зеленчуци първо и екстра качество, в съответствие с
изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в
Приложение І, част А и Б на Регламент ЕО 543/2011г. за град София, съгласно бюлетин на „Система за
агропазарна информация“ ООД гр. София (САПИ). Предлаганата цена (процент) следва да бъде от долна
граница 90 % (включително) до горна граница 100 % (включително) от цените, обявени в бюлетина на
„САПИ“ООД, и следва да се посочва в цели числа.
Участникът преложил най-ниска цена в размер на 90 % от цените на „САПИ“ООД получава оценка –70
точки.
За всяко следващо предложение се ползва формулата.
ПЦ = ННПЦ х 70
ЦПОУ
където,
ПЦ–точки получени от участника.
ННПЦ –най-ниската предложена цена от участник в процедурата.
ЦПОУ–Цена, предложена от оценявания участник.
Базовата цена –обявена в периодичния бюлетин на “САПИ” ООД за определения ден от съответния месец
ще се актуализира всеки месец за всички хранителни продукти. Предложената отстъпка от определения
участник за изпълнител на поръчката ще се запази постоянна, дори и при последващи промени в
цените, обявени в бюлетина на „САПИ” ООД през времето за изпълнение на поръчката.

Комисията констатира, че най-ниската предложена цена е предложената от единствения
участник – „АЛЛУР“ ООД в размер на 96 %
Оценяване на ценовото предложение на Участник „АЛЛУР“ ООД:
ПЦ = 96 х 70 = 1 Х 70 = 70 точки
96
Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на участника „АЛЛУР“
ООД.
Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) точки.
Оценките по показателите за оценка, разписани в настоящата методика, се представят в числово
изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.
Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:
КО = П1 + П2,
където:
●П1 е оценката на показател „Управление на рисковете, критичните точки, които могат да
възникнат в хода на изпълнение на поръчката“ – с тежест 30 точки
●П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ с тежест 70 точки

Комплексна оценка на Участник „АЛЛУР“ ООД:
КО = 30+70 = 100 точки
След цялостно разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 1 от
ППЗОП комисията класира участниците, както следва:
1. На първо място класира участника „АЛЛУР“ ООД с комплексна оценка 100
точки.
На основание горното класиране комисията предлага на Възложителя да възложи
обществената поръчка с предмет 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 на класирания на първо място
„АЛЛУР“ ООД.
Настоящият протокол се състави на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка е чл.
181, ал. 4 от ЗОП.

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: 22.02.2019г.

