ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ"
гр. Пловдив, ул. "Георги Икономов" № 12а, тел.: 032/699-014, e-mail: zdravec@dg.plovdiv.bg

П Р О Т О К О Л № 2 от 15.06.2020 г.
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-09-362 от 15.05.2020г. на възложителя
– директора на ДГ „Здравец“ за разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили за
участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП по реда на глава
„Двадесет и пета“ от ЗОП – Публично състезание.

В периода 11.06.2020г.-15.06.2020г., от 10:00 до 13:00 часа, в сградата на ДГ „Здравец“,
находяща се в гр. Пловдив, ул. „Георги Икономов“ № 12а, в учителска стая на ДГ, в три закрити
заседания продължи своята работа Комисията, назначена със Заповед № РД-09-362 от
15.05.2020г. на възложителя – директора на ДГ „Здравец“.
Комисията проведе заседанията в следния състав:
Председател:
Милка Тодорова–Добрикова – адвокат, външен експерт по чл. 51, ал. 2 от ППЗОП;
Членове:
Лиляна Захариева Петрова– ЗАС в ДГ „Здравец“ ;
Светлана Стефановна Шкембиева – Помощник-възпитател в ДГ „Здравец“;
В изпълнение на задачите, възложени със Заповед № РД-09-362 от 15.05.2020г. на
възложителя – директора на ДГ „Здравец“, а именно да разгледа, оцени и класира офертите,
постъпили за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност чл. 20, ал.
2, т. 2 от ЗОП, провеждана по реда на глава „Двадесет и пета“ от ЗОП (публично състезание по
смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП) с обект: доставка, с предмет: „Доставка на хранителни
продукти за нуждите на ДГ „ЗДРАВЕЦ“ – гр. Пловдив по пет обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”;
Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”;
Обособена позиция 3 „Доставки на хляб и тестени изделия”;
Обособена позиция 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”;
Обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни
продукти”,
Комисията пристъпи към действия по следния ред:
І. Комисията разгледа допълнително представените документи, с които участниците следва да
отстранят констатираните допуснати нередовности и/или липса на документи и да се прецени
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор.
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Комисията установи, че в изпълнение на решенията й, отразени в Протокол № 1 от
01.06.2020г., всички участници са получили Протокола, изпратен по електронната поща на
същите на 01.06.2020г., (посочена за контакт в офертите им) съответно на същата дата е
публикуван протокола и в Профила на купувача на възложителя.
На участниците на основание чл. 54, ал. 9 във връзка с ал. 8 от ППЗОП е предоставен срок от
пет работни дни за представяне на допълнителна информация и документи.
В законоустановения срок до 10.06.2020г., допълнителни документи са представени от:
o „СТЕЛИТ 1“ ЕООД – с вх. № РД-20-677 от 04.06.2020г.;
o „С плюс Н“ ООД – с вх. № РД-20-685 от 05.06.2020г.;
o Участникът „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД не е представил допълнително документите,
които комисията е посочила в Протокол № 1 от 01.06.2020г. и е предоставила срок за
представяне на същите с оглед отстраняване на констатираните несъответствия и непълноти
в офертата на посочения участник.
На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително
представените документи, в резултат на което констатира следното:
1. Констатации по отношение на допълнително представените документи от „СТЕЛИТ 1“
ЕООД:
Във връзка с предоставената възможност съгласно чл. 104, ал. 4 във връзка с ал. 5 от ЗОП и чл.
54, ал. 8 от ППЗОП, комисията е взела решение (Протокол № 1/01.06.2020г.) да предостави срок
(5 работни дни) на участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД да отстрани по реда на чл. 104, ал. 4 и ал. 5 от
ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП следните констатирани липси, непълноти и/или несъответствие
на информацията с изискванията на Възложителя:
 Да представи списък/опис на съдържащите се в опаковката документи, подписан
от управителя на дружеството.
 Да представи Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в
съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя –
отделен ЕЕДОП за участника и, за всеки подизпълнител, както и за всеки от
участниците в обединението, когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице. ЕЕДОП следва да бъде попълнен съгласно указанията, посочени
от възложителя в документацията за участие.
В тази връзка е изпратено писмено уведомление изх. № РД-20-125 от 01.06.2020г. на
електронната поща, посочена в офертата на участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД, относно
констатираната от комисията непълнота/несъответствие на информацията с изискванията на
Възложителя, посочени в Протокол № 1 от 01.06.2020г. Участникът е получил писменото
уведомление на 01.06.2020г. видно от изпратено потвърждение на електронната поща на
възложителя – ДГ. Участникът е представил допълнителната информация на 04.06.2020г., в

Страница 2 от 8

плик с надпис „Допълнителни документи към оферта“ с вх. № РД-20-677/04.06.2020г.
Представени са следните документи:
-

Опис на представените документи;

-

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), записан на
електоренен носител;

Комисията пристъпи към проверка на ЕЕДОП.
Участникът е представил един брой ЕЕДОП, записан в PDF файл, подписан с валиден
електронен подпис на управителя на дружеството в качеството му на задължено лице тоест
изпълнени са изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.
3 от ЗОП.
Проверка на ЕЕДОП.
 Участникът е представил/посочил изискуемата информация по отношение на липсата
на основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания
за незадължително отстраняване, посочени от Възложителя в обявлението и
документацията за участие в процедурата; Същият декларира, че посочените
основания за задължително и незадължително отстраняване не са налице спрямо
него.
 Участникът посочва, че няма да ползва капацитета на други субекти, както и
подизпълнители (съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел „В“ и раздел „Г“ на
ЕЕДОП);
 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор:
o Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от
ЗОП):
-

В ЕЕДОП участникът е посочил, че притежава обект чл. 12 от Закона за храните - обект
за търговия на едро с храни – склад в град Севлиево, ул. „Ст. Бъчваров“ № 8, издадено
на „Стелит 1“ ЕООД от ОДБХ-Габрово с обхват на регистрацията „търговия със следните
групи храни съгласно &1, т. 12 от ЗХ – от Група „а“ до Група „ф“ включващи: „мляко и
млечни хранителни продукти“, „месо и месни хранителни продукти“, „риба и рибни
продукти“, „яйца“, „зърнени храни, варива, сурови тестени храни, плодове, зеленчуци –
пресни, сурови, замразени, консервирани, ядкови плодове и маслодайни семена,
пакетирани

хранителни

продукти

и

консервирани,

храни

със

специално

предназначение и др. Посочено е, че обектът отговаря на изискванията на Регламент №
852/2004г. и притежава Удостоверение за регистрация № 101/12247 от 02.05.2019г.,
издадено от ОДБХ-Габрово.
o
-

Изисквания към техническите и професионални способности (чл. 63 от ЗОП):
В ЕЕДОП участникът е посочил транспортни средства – 2 броя товарни автомобили –
хладилни автомобили, собствени, които ще бъдат на разположение за целия срок на
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договора

за

обществена

поръчка,

притежаващи

и

съответните

разрешителни/удостоверения за превоз на хранителни продукти от посочените групи
храни, както следва:
-

Товарен

автомобил

–

мерцедес

спринтер,

собствен

(хладилен)

с

издадено

удостоверение за регистрация № 526 от 24.11.2014г., издадено от ОДБХ-Габрово;
-

Товарен автомобил – мерцедес спринтер, собствен (хладилен), категория N1, с
издадено удостоверение за регистрация № 785 от 08.01.2019г., издадено от ОДБХГаброво;

1.1. Комисията провери съответствието на допълнително представената информация и
констатира, че участникът „СТЕЛИТ 1“ ЕООД отговаря на критериите за подбор на
Възложителя. Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.
2. Констатации по отношение на допълнително представените документи от „С плюс Н“
ООД:
Във връзка с предоставената възможност съгласно чл. 104, ал. 4 във връзка с ал. 5 от ЗОП и чл.
54, ал. 8 от ППЗОП, комисията е взела решение (Протокол № 1/01.06.2020г.) да предостави срок
на участника „С плюс Н“ ООД (5 работни дни) да отстрани по реда на чл. 104, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП
и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП следните констатирани липси, непълноти и/или несъответствие на
информацията с изискванията на Възложителя:
 Да посочи транспортни средства, които ще бъдат на разположение за целия срок на
договора

за

обществена

поръчка

съответната

обособена

позиция,

съгласно

изискванията на възложителя и документацията за обществена поръчка;
В тази връзка е изпратено писмено уведомление изх. № РД-20-123 от 01.06.2020г. на
електронната поща, посочена в офертата на участника „С плюс Н“ ООД, относно констатираната
от комисията непълнота/несъответствие на информацията с изискванията на Възложителя.
Участникът е получил писменото уведомление на 03.06.2020г. видно от изпратено
потвърждение на електронната поща на възложителя – ДГ. Участникът е представил
допълнителната информация на 05.06.2020г., в плик с надпис „Допълнителни документи към
оферта“ с вх. № РД-20-685/05.06.2020г. Представени са следните документи:
-

Участникът е посочил, че притежава транспортни средства, които ще бъдат на
разположение за целия срок на договора за обществена поръчка, а именно товарен
автомобил с ДК № РВ 8276 ВС - „Ивеко Дейли“ Еuro4, собственост на „С плюс Н“ ООД.
Представено е и свидетелство за регистрация N005660528 на посоченото МПС – част I.

2.1. Комисията провери съответствието на допълнително представената информация и
констатира, че участникът „С плюс Н“ ООД отговаря на критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.
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3. Констатации по отношение на участника „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД:
Комисията констатира следното:
Във връзка с предоставената възможност съгласно чл. 104, ал. 4 във връзка с ал. 5 от ЗОП и чл.
54, ал. 8 от ППЗОП, комисията е взела решение (Протокол № 1/01.06.2020г.) да предостави срок
на участника „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД (5 работни дни) да отстрани по реда на чл. 104,
ал. 4 и ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП следните констатирани липси, непълноти и/или
несъответствие на информацията с изискванията на Възложителя:
 Да представи Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в
съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя – отделен
ЕЕДОП за участника и, за всеки подизпълнител, както и за всеки от участниците в
обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. ЕЕДОП
следва да бъде попълнен съгласно указанията, посочени от възложителя в
документацията за участие.
В тази връзка е изпратено писмено уведомление изх. № РД-20-121 от 01.06.2020г. на
електронната поща, посочена в офертата на участника „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД,
относно констатираната от комисията непълнота/несъответствие на информацията с
изискванията на Възложителя. Участникът е получил писменото уведомление на 01.06.2020г.
видно от изпратено потвърждение на електронната поща на възложителя – ДГ.
В законоустановения срок – 5 работни дни, считано от получаването на протокола (Протокол
№ 1 от 01.06.2020г. на комисията относно констатираните несъответствия и непълноти в
офертата на участника) ведно с уведомително писмо до участника. Същият не е представил до
крайния срок, който изтича на 08.06.2020г. изисканата от комисията информация (ЕЕДОП) с
оглед отстраняване на констатираната непълнота/несъответствие и преценка съответствието
на участника с критериите за подбор, посочени от възложителя.
Предвид гореизложеното въпреки предоставената възможност на участника, същият не е
изпълнил указанията, дадени от комисията, което съгласно предварително обявените условия
на възложителя, е основание за отстраняване по чл. 107, т. 1 от ЗОП. Във връзка с
констатираното несъответствие и непълнота – непредставяне на ЕЕДОП към офертата,
комисията не може да установи дали участникът отговаря на предварително обявените
условия на поръчката, тъй като същият не е изпълнил указанията на комисията за
отстраняване на констатираното несъответствие/непълнота.
Предварително обявените условия на поръчката са задължителни за участниците и в тази
връзка, при констатирането на несъответствие на представена оферта с условията за участие,
посочени в документацията за обществена поръчка, единственото законосъобразно действие
на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, е да предложи участника „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД
за отстраняване от участие в процедурата по съответната обособена позиция, за която е
представена офертата, а именно:
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-

За Обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани
хранителни продукти” .

ІІ. Втори етап на провеждане на процедурата – разглеждане на техническите предложения
на участниците. Съгласно констатациите на комисията отразени в Протокол № 1 от
01.06.2020г. и в т. I (едно римско) от настоящия протокол, до разглеждане на техническите
предложения се допускат следните участници отговарящи на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор, определени от възложителя, както следва:
-

За обособена позиция № 1 - „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”;
„СТЕЛИТ 1“ ЕООД;
„МИРА ФУУД“ ЕООД;
„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД;

-

За обособена позиция № 2 - „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и
яйца”;
„СТЕЛИТ 1“ ЕООД;
„МИРА ФУУД“ ЕООД;
„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД;

-

За обособена позиция № 3 - „Доставки на хляб и тестени изделия”;
„СИМИД АГРО“ ЕООД;

-

За обособена позиция № 4 - „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”;
„С плюс Н“ ООД;
„МИРА ФУУД“ ЕООД;
„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД;

-

За обособена позиция № 5 - „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и
пакетирани хранителни продукти”;
„СТЕЛИТ 1“ ЕООД;
„МИРА ФУУД“ ЕООД;
„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД;

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на посочените
участници.
1. По отношение техническото предложение на „СИМИД АГРО“ ЕООД.
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Комисията констатира, че представеното Техническо предложение за ОП 3 – Доставки на
хляб и тестени изделия е изготвено в пълно съответствие с образеца от документацията за
обществената поръчка, както и с предварително обявените условия на възложителя.
2. По отношение техническото предложение на „С плюс Н“ ООД.
Комисията констатира, че представеното Техническо предложение за ОП 4 – Доставки на
пресни плодове и зеленчуци е изготвено в пълно съответствие с образеца от документацията
за обществената поръчка, както и с предварително обявените условия на възложителя.
3. По отношение техническото предложение на „СТЕЛИТ 1“ ЕООД за ОП1, ОП2 и ОП5.
Комисията констатира, че представените Технически предложения за ОП1 – „Доставки на
мляко и млечни хранителни продукти“ и за ОП2 – „Доставки на месо, месни хранителни
продукти, риба и яйца“ и ОП5 – „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани
хранителни продукти“ са изготвени в пълно съответствие с образеца от документацията за
обществената поръчка, както и с предварително обявените условия на възложителя.
4. По отношение техническото предложение на „МИРА ФУУД“ ЕООД за ОП1, ОП2, ОП4 и
ОП5.
Относно представените Технически предложения за ОП1, ОП2, ОП4, ОП5, комисията
констатира, че същите са изготвени в пълно съответствие с образците от документацията
за обществената поръчка, както и с предварително обявените условия на възложителя.
5. По отношение техническото предложение на „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД за ОП1, ОП2,
ОП4 и ОП5.
Относно представените Технически предложения за ОП1, ОП2, ОП4, ОП5, комисията
констатира, че същите са изготвени в пълно съответствие с образците от документацията
за обществената поръчка, както и с предварително обявените условия на възложителя.
ІІІ. Предвид гореизложеното и констатациите на комисията, отразени в Протокол № 1 от
01.06.2020г. и настоящия протокол, Комисията взе решение до следващия етап – отваряне,
разглеждане и оценка на ценовите предложения – плик „Предлагани ценови параметри“
се допускат следните участници:
-

За обособена позиция № 1 - „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”;

„СТЕЛИТ 1“ ЕООД;
„МИРА ФУУД“ ЕООД;
„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД;
-

За обособена позиция № 2 - „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и
яйца”;

„СТЕЛИТ 1“ ЕООД;
„МИРА ФУУД“ ЕООД;
„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД;
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-

За обособена позиция № 3 - „Доставки на хляб и тестени изделия”;
„СИМИД АГРО“ ЕООД;

-

За обособена позиция № 4 - „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”;
„С плюс Н“ ООД;
„МИРА ФУУД“ ЕООД;
„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД;

-

За обособена позиция № 5 - „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и
пакетирани хранителни продукти”;
„СТЕЛИТ 1“ ЕООД;
„МИРА ФУУД“ ЕООД;
„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД;

Комисията взе решение отварянето на плика с предлаганите ценови параметри на допуснатите
до този етап ва процедурата, участници да се проведе на 18 юни (четвъртък) 2020г., в 09:00
часа, в учителска стая на ДГ „Здравец“, намираща се на адрес: град Пловдив, ул. „Георги
Икономов“ № 12а.
Заседанието на комисията е публично като на същото ще бъдат отворени ценовите
предложения и оповестени предлаганите ценови параметри за изпълнение на обществената
поръчка с цитирания по-горе предмет по всяка обособена позиция.
В тази връзка не по-късно от два работни дни преди тази дата следва да се обяви чрез
съобщение в профила на купувача на възложителя – ДГ „Здравец“ - датата, часа и мястото на
отваряне на ценовите предложения на участниците – плик „Предлагани ценови параметри“.
С това комисията приключи своята работа за деня.
Настоящият протокол се състои от девет страници. Протоколът е съставен в процеса на работа
по провежданe на процедурата на етап допустимост на офертите относно изисквания за лично
състояние и съответствие с критерии за подбор и етап – разглеждане на техническите
предложения на участниците, допуснати до този етап на процедурата, като се завърши в пълен
обем на дата 15.06.2020 г., когато се подписа от всички членове, участвали в заседанията на
комисията.
ЗА КОМИСИЯТА:
заличен на основание
чл. 37 от ЗОП

1. Адв. Милка Тодорова…………..п……………

заличен на основание
чл. 37 от ЗОП

2. Лиляна Петрова …………п………………
заличен на основание
чл. 37 от ЗОП

3. Светлана Шкембиева ………п…………
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