РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ№3
Днес, 19.01.2018 г. в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронтофис, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-687/08.12.2017
г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски
заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на
територията на Община Царево по обособени позиции, в следния състав:
Председател: Мария Николова Конярова – секретар на Община Царево
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Гергана Иванова – мл.експерт ОК при ОА-Царево;
3. Таня Янева- дир. дирекция „ОКЗССД” на Община Царево
4. Ирина Тодорова- ст. счетоводител при ОА-Царево
I. Комисията се събра със задача да отвори и оповести ценовите предложения по чл.57.
ал.3 от ППЗОП на участниците в процедурата.
На заседанието, съгласно чл. 57, ал.3 от ППЗОП присъстваха следните
представители:
За „Ив Трейд” ООД, гр. Бургас – Златка Христова Атанасова – упълномощена с
пълномощно.
На основание, чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Комисията обяви резултатите от оценяването
на офертите по другите показатели.
Преди отваряне на ценовата оферта, членовете на Комисията се увериха, че
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците са с ненарушена
цялост.
На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП се пристъпи към отваряне на пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри” по съответните обособени позиции на
участниците “Надежда 2000” ЕООД „Ив Трейд” ООД, гр. Бургас и „ПРИЗМА МП”
ООД, гр. Приморско комисията оповести предлаганите цени (обща стойност без
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ДДС), съгласно ценовите им оферти, както следва:
„Ив Трейд” ООД – „ПРИЗМА МП” ООД – гр. „Надежда 2000“ ЕООДОбособена
гр. Бургас
Приморско грПловдив –г. гр.Пловдив
позиция №
56 267.79 лева без
54 782.26 ЛЕВА БЕЗ ДДС.
Обособена
ДДС.
Не е подадена оферта за
позиция І тази
позиция
татази
позиция.
Месо и месни
продукти
50 424,00 лева без
47 016.25 лева без ДДС.
Не е подадена оферта за
Обособена
тази позиция татази позиция.
позиция ІІ - ДДС
Мляко и
млечни
продукти
11 969,10 лева без
10 639.20 лева без ДДС.
Не е подадена оферта за
Обособена
ДДС.
тази
позиция
татази
позиция.
позиция ІІІ Яйца и яйчени
продукти
15 646,50 лева без
15 077.90 лева без ДДС.
Не е подадена оферта за
Обособена
тази позиция татази позиция.
позиция ІV - ДДС.
Масла и
мазнини
12 606,99 лева без
12 882.12 лева без ДДС.
Не е подадена оферта за
Обособена
тази позиция татази позиция.
позиция V - ДДС.
Зърнени храни
и храни на
зърнена основа
7163,15 лева без
7011.30 лева без ДДС.
Не е подадена оферта за
Обособена
ДДС.
тази
позиция
татази
позиция.
позиция VI Варива
37 537,01 лева без
35 468.04 лева без ДДС.
34 315.77 лева без ДДС.
Обособена
ДДС.
позиция №
VII-„Зеленчуци
- сурови,
сготвени,
консервирани,
замразени,
изсушени,
ферментирали,
зеленчукови
сокове
41 773.90 лева без
43 217.80 лева без ДДС.
33 326.15 лева без ДДС.
Обособена
ДДС.
позиция №
VIII-„Плодове пресни,
замразени,
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изсушени,
консервирани,
под формата
на нектари и
плодови
сокове,
конфитюри,
мармалади,
желета и
компоти“
Обособена5942,95 лева без
позиция № IX ДДС.
„Захар,
захарни и
шоколадови
изделия, мед“
Обособена1030,24 лев без
позиция № Х ДДС.
"Подправки пресни и
изсушени"
2523,28 лева без
Обособена
позиция № XI ДДС.
„Други храни майонези и
салатни сосове;
детски храни;
плодови и
билкови
чайове; какао,
трапезна сол;
16 289,90 лева без
Обособена
Позиция XIІ – ДДС.
„Риба и рибни
продукти”

5707 лева без ДДС.
Не е подадена оферта за
тази позиция татази позиция.

1059.55 лева без ДДС.
Не е подадена оферта за
тази позиция татази позиция.

2040.10 лева без ДДС.
Не е подадена оферта за
тази позиция татази позиция.

14 660.50 лева без ДДС.
Не е подадена оферта за
тази позиция татази позиция.

Преди да пристъпи към оценяване и класиране на допуснатите участници
комисията извърши необходимите изчисления с оглед разпоредбата на чл.72, ал.1 от
ЗОП и установи, че е налице хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП, за Обособена позиция №
VIII-„Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и
плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти“ за участника „Надежда
2000“ ЕООД-грПловдив.
Посочения участник е предложил обща цена за обособена позиция № 8, която е с
числово изражение, което подлежи на оценяване и е повече от 20 на сто по3
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благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по
същия показател за оценка.
Поради изложеното и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно
реши да изиска от „Надежда 2000“ ЕООД-гр. Пловдив да представи подробна
писмена обосновка за начина на образуване на предложената от тях цена в
представеното ценово предложение по обособена позиция № 8,в срок от пет
работни дни от получаване на искането за това.
Предвид горното комисията единодушно реши, че ще продължи своята работа по
оценка на ценовите предложения на допуснатите кандидати по обособените позиции
и класиране на всички участници, след получаване на изисканите, на основание
настоящия протокол, подробни писмени обосновки за начина на образуване на
предложената цена, съгласно направената преценка по чл.72 от ЗОП.
Настоящият протокол №3 отразява работата на комисията, назначена със Заповед
№ РД-01-687/08.12.2017, извършена на публичното заседание по чл.57, ал.3 ППЗОП,
както и работата ѝ на закритото заседание по разглеждане и проверка на ценовите
предложения на участниците в настоящата процедура и преценката на тези
предложения по чл.72 ЗОП.
Настоящият протокол е изготвен на 22.01.2018 г. 10:00 часа. За верността на
гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: Мария Николова Конярова…………………………………
Членове: 1. Илина Ангелова …………………………………………..
2. Гергана Иванова……………………………………….
3. Таня Янева………………………………………………
4. Ирина Тодорова………………………………………..
Подписите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2, ал.2
от ЗЗЛД.
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