РЕШЕНИЕ
№ 66/22.02.2019г.
За определяне на изпълнител на обществена поръчка
На основание чл. 181, ал.6, във връзка с чл.109 и чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП и предвид
резултатите, отразени в Протокол №1 от 08.02.2019г., Протокол №2 от 19.02.2019г., Протокол
№3 от 22.02.2019г. от работата на 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=68747470
3A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F63617365266
36173655F69643D333635333337, 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

О Б Я В Я В А М:
І. Класираните участници, както следва:
Първо място – „АЛЛУР“ ООД с комплексна оценка 100 т.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на първо
място - „АЛЛУР“ ООД с комплексна оценка 100 т.
ІІІ. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата следните участници:
„ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД, представил оферта с вх.№ 9 от 07.02.2019г. със следните
мотиви:
Участникът „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД е представил Техническо предложение,
съдържащо: Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, съгласно Образец № 6; Декларация за съгласие
с клаузите на приложения проект на договор, съобразно Образец № 7; Декларация за срока на
валидност на офертата Образец № 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; Характеристики на хранителните продукти,
предмет на доставка; Характеристики на хранителните продукти, предмет на доставка;
Предложение относно управление на критични точки.
Участникът „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД е представил Характеристики на хранителните
продукти, предмет на доставка, в което са посочени производители и линкове за предлаганите
продукти само за част от хранителните продукти, предмет на поръчката, а именно: пилешко
месо – пилета, филе, бутчета и др. подобни, свинско месо, телешко, агнешко, кайма, колбаси –
сурово-сушени и варено-пушени и др.подобни, мляко и млечни произведения, плодове и
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зеленчуци, консерви, сокове, лютеница, нектари, сосове и др.подобни, хляб и хлебни изделия,
замразени зеленчуци, риба и рибни продукти. Линкът за предлаганите продукти на
„ДЕЛИВЪРИ ФРУТ“ ООД не отваря предлагани артикули и не става ясно какви плодове и
зеленчуци предлага този производител. В предложението липсва посочване на производители
на останалите хранителни продукти, подробно описани в документацията на обществената
поръчка и в техническата спецификация, а именно: всички артикули по позиция № 1;
артикулите по позиция № 2, №№ 1-3; артикулите по позиция № 4, №№ 4, 10, 11, 12; артикулите
по позиция № 5, № 6 и 11; артикулите по позиция № 6, №№ 1, 9, 17, 19, 20, 21, 24; В
предложението липсва посочване на марки за видовете хранителни продукти, подробно описани
в документацията на обществената поръчка и в техническата спецификация.
Участникът „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД е представил предложение относно управление на
критичните точки, в което са идентифицирани потенциални критични точки при изпълнение на
договора; не е извършена оценка, свързана с вероятността от настъпване на критичната точка,
предложени са мерки и възможности за предотвратване и преодоляване на последиците при
извънредни ситуации и непредвидени обстоятелства. Разгледани са рискови критични точки с
висока степен на възможност за поява през време на изпълнение на поръчката, а именно: а. Риск,
свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на заявката,
подготовка на експедицията и транспорт на продуктите; б. Ненавременна реакция при
рекламация или допълнителна заявка; в. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от
производители или търговци.
Установява се, че представеното от Участника „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД техническо
предложение не е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и
условията на възложителя. Възложителят е поставил изрично условие за посочване на марка и
производител на хранителните продукти, с цел участниците да докажат качеството и произхода
на продуктите, които ще доставят, което изискване е задължително при доставката на
хранителни продукти за деца от ниска възрастова група.
Предвид на изложеното считам, че непосочването на производител и марка е съществено
нарушение при изготвяне на техническото предложение, което не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката от Възложителя.
На основание чл.43, ал.1 от ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящото решение,
същото да се изпрати в един и същи ден до участниците в процедурата и да се публикува в
профила на купувача.
Връзка към електронна преписка:
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
На основание чл.112 от ЗОП, да се сключи договор с участника, класиран на първо място
от комисията и определен за изпълнител.
Настоящото решение може да се обжалва в 10- дневен срок от получаването му пред
Комисията за защита на конкуренцията.
Възложител: (подпис) заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Директор на Детска градина № 188 „Вяра, Надежда,
Любов“ район „Младост“ – Столична община
Препис!
Вярно с оригинала!
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