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 № 4 от 13.07.2020 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.
На 13.07.2020г., в 08:30 часа, в сградата на ДГ „Здравец“, находяща се в гр. Пловдив,
ул. „Георги Икономов“ № 12а, в учителска стая на ДГ, 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:
Адв. Милка Тодорова – 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“;
І. Заседание на комисията по разглеждане на представената писмена обосновка
от участника „С плюс Н“ ООД за обособена позиция № 4 – „Доставки на пресни
плодове и зеленчуци“, оценка и класиране на ценовите предложения на
участниците, допуснати до този етап на разглеждане на офертите.
С писмо с изх. № РД-20-165 от 03.07.2020г. от участника „С плюс Н“ ООД, за
когото е установено наличието на обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, е изискана
подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената от него обща
цена за изпълнение на предмета на поръчката по обособена позиция № 4 – „Доставки
на пресни плодове и зеленчуци“. Писмото-искане за обосновка е изпратено чрез
електронна поща, на електронния адрес, посочен за контакт от участника в офертата
му. Участникът е получил писменото уведомление за представяне на обосновка на
05.07.2020г. видно от изпратено потвърждение на електронната поща на възложителя
– ДГ. В законоустановения срок е постъпила писмена обосновка от участника с вх. №
РД-20-752/06.07.2020г.
Комисията пристъпи към разглеждане и преценка на представена обосновка.
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В обосновката, участникът посочва, че е специализиран в производството на
зеленчуци и плодове и голяма част от продуктите са собствено производство,
реколтирани върху собствени и наети земи. Обработката на земята се извършва със
собствена техника (трактори и прикачен инвентар). В тази връзка предложената
офертна цена е максимално изчистена от допълнително оскъпяване, поради факта, че е
цена на производител тоест във веригата производител-краен клиент липсва
посредник.
- в табличен вид е представена подробна калкулация на ценообразуването на
всички продукти, за всеки един продукт от ОП 4, като е посочена информация за:
себестойност – за стоките собствено производство;
покупна цена с ДДС;
цена по САПИ;
разходи за опаковка и транспорт;
административни разходи;
размерът на калкулираната търговска печалба;
обща стойност с ДДС
Към обосновката са представени:
-

Заверено копие на договор за доставка на зеленчуци от земеделски
производител (изпълнителя – ЗП – Сергей Маджаров) със задължение на
възложителя „С плюс Н“ ООД да му доставя семена, торове, посадъчен
материал;

-

Спецификации;

-

Регистрационна карта на земеделски производител,

-

Заверено копие на фактура за покупка на част от продуктите.

В обосновката участникът е посочил, че „има сключен договор със ЗП Сергей Маджаров –
производител на зеле, кромид лук, домати, сладки пиперки, моркови като дружеството
предоставя на земеделския производител: семена, торове, посадъчен материал, срещу
което изкупува продукцията на цени – по-ниски от борсовите“. Представено е заверено
копие на договор за доставка на зеленчуци от земеделски производител (изпълнителя
– ЗП – Сергей Маджаров), сключен на 12.02.2019г. със срок на действие – 3 години.
За цитрусовите плодове дружеството е посочило, че „има сключен договор с „Фрутария“
ООД като закупува посочените продукти в таблицата на цени – Франко границите на
РБ, срещу задължението да продава на горепосоченото дружество продуктите
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собствено производство на цени под борсовите“. Участникът е приложил Фактура №
1000050637/09.02.2020г. на „Фрутария”ООД за цитрусови плодове – заверено копие.
След като се запозна с представените документи, комисията приема за обективни
обстоятелствата,

посочени

в

обосновката,

които

обосновават

наличието

на

изключително благоприятни условия и икономичност при изпълнение на доставките.
Представената обосновка обхваща начина на образуване на единичните цени на
всички продукти от ОП4 и обосновава предложената от участника общата стойност на
Ценовото предложение за ОП4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци“. Представена
е подробна калкулация на ценообразуването, от която е видно, че предложените цени
са обективно формирани при спазване на пазарните и конкурентни принципи (с
включени съответните разходи и търговска печалба), и по-ниските единични цени за
доставка са в резултат наличието на постигнати благоприятни ценови условия и
икономичност. Представената калкулация е пълна и аритметично вярна.
Комисията приема за обективно и изключително благоприятно обстоятелството,
че

„С плюс Н“ ООД е производител на голяма част от плодовете и зеленчуците,

представляващи основна суровина за производство на продуктите, предмет на
възлагане на обособената позиция. Това безспорно води до икономичност при
изпълнението на доставките, тъй като няма да се налага да закупува основни суровини
за производство на продуктите, които са голям процент от продажната цена на
стоките.
Като взе предвид, че с представената обосновка, участникът обосновава и доказва
по безспорен начин причините и обстоятелствата, довели до представяне на Ценово
предложение за ОП4, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници, а именно с 23,79 %, комисията
единодушно приема писмената обосновка за ОП 4 – „Доставки на пресни плодове и
зеленчуци“ на „С плюс Н“ ООД, с мотива, че представената обосновка е пълна и
обективна относно обстоятелствата, посочени в нея, поради което допуска до
класиране за ОП4 – участникът „С плюс Н“ ООД.
II. Комисията пристъпи към оценяване и класиране на допуснатите оферти. Съгласно
предварително обявеното условие, за оферта с най-ниска цена за обособена позиция се
счита тази, в която е предложена най-ниска обща стойност на ценовото предложение
за съответната позиция.
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II.1. На основание изложеното в т. I от настоящия протокол и съгласно констатациите
на комисията, изложени в Протокол № 3 от 03.07.2020г., до оценка се допускат
офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, както
следва:
за ОП 1 - „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”.
-

„МИРА ФУУД“ ЕООД;

-

„СТЕЛИТ 1“ ЕООД;

-

„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД;

за ОП 2 -„Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”;
-

„МИРА ФУУД“ ЕООД;

-

„СТЕЛИТ 1“ ЕООД;

-

„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД;

за ОП 3 -„Доставки на хляб”;
-

„СИМИД АГРО“ ЕООД;

за ОП 4 -„Доставки на пресни плодове и зеленчуци”;
-

„МИРА ФУУД“ ЕООД;

-

„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД;

-

„ С плюс Н“ ООД;

за ОП 5 - „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни
продукти”;
-

„МИРА ФУУД“ ЕООД;

-

„СТЕЛИТ 1“ ЕООД;

-

„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД;

II.2. Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти, съгласно избрания
критерий за възлагане – „най-ниска цена“.
На база извършената оценка участниците се подреждат в следните низходящи редове
според най-високо оценените на база предложените от тях общи цени за изпълнение
на поръчката, както следва:
КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни
продукти”:
Първо място: „МИРА ФУУД“ ЕООД,
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с обща стойност на ценовото предложение за ОП1: 35468,50 лв. с вкл. ДДС.
Второ място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД,
с обща стойност на ценовото предложение за ОП1: 35616,50 лв. с вкл. ДДС.
Трето място: „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД,
с обща стойност на ценовото предложение за ОП1: 44645,40 лв. с вкл. ДДС.
 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти,
риба и яйца”:
Първо място: „МИРА ФУУД“ ЕООД,
с обща стойност на ценовото предложение за ОП2: 34455,50 лв. с вкл. ДДС.
Второ място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД,
с обща стойност на ценовото предложение за ОП2: 36261,90 лв. с вкл. ДДС.
Трето място: „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД,
с обща стойност на ценовото предложение за ОП2: 43757,00 лв. с вкл. ДДС.

 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 „Доставки на хляб и тестени изделия”:

Първо място: „СИМИД АГРО“ ЕООД,
с обща стойност на ценовото предложение за ОП3: 8270,00 лв. с вкл. ДДС.

 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”:
Първо място: „С плюс Н“ ООД,
с обща стойност на ценовото предложение за ОП4: 35812,00 лв. с вкл. ДДС.
Второ място: „МИРА ФУУД“ ЕООД,
с обща стойност на ценовото предложение за ОП4: 38341,50 лв. с вкл. ДДС.
Трето място: „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД,
с обща стойност на ценовото предложение за ОП4: 55639,70лв. с вкл. ДДС.
 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и
пакетирани хранителни продукти”:
Първо място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД,
с обща стойност на ценовото предложение за ОП5: 17570,40 лв. с вкл. ДДС.
Второ място: „МИРА ФУУД“ ЕООД,
с обща стойност на ценовото предложение за ОП5: 17641,25 лв. с вкл. ДДС.
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Трето място: „ФАНТАСИКА 2002“ ЕООД,
с обща стойност на ценовото предложение за ОП5: 24596,95 лв. с вкл. ДДС.
IIІ. С оглед гореизложеното и като взе предвид резултатите от работата си по
разглеждане и оценка на офертите, комисията единодушно предлага на възложителя:

1.1. На основание чл. 109 от ЗОП, за изпълнител на ОП 1 „Доставки на мляко и
млечни хранителни продукти“ да бъде определен участникът, класиран на първо
място за тази обособена позиция, а именно:
„МИРА ФУУД“ ЕООД, с когото да бъде сключен договор за ОП 1, при условията на чл.
112 от ЗОП.
1.2. На основание чл. 109 от ЗОП, за изпълнител на ОП 2 „Доставки на месо, месни
хранителни продукти, риба и яйца“ да бъде определен участникът, класиран на
първо място за тази обособена позиция, а именно:
„МИРА ФУУД“ ЕООД, с когото да бъде сключен договор за ОП 2, при условията на чл.
112 от ЗОП.
1.3. На основание чл. 109 от ЗОП, за изпълнител на ОП 3 „Доставки на хляб и
тестени изделия“ да бъде определен участникът, класиран на първо място за тази
обособена позиция, а именно:
„СИМИД АГРО“ ЕООД, с когото да бъде сключен договор за ОП 3, при условията на чл.
112 от ЗОП.
1.4. На основание чл. 109 от ЗОП, за изпълнител на ОП 4 „Доставки на пресни плодове
и зеленчуци“ да бъде определен участникът, класиран на първо място за тази
обособена позиция, а именно:
„С плюс Н“ ООД, с когото да бъде сключен договор за ОП 4, при условията на чл. 112 от
ЗОП.
1.5. На основание чл. 109 от ЗОП, за изпълнител на ОП 5 „Доставки на плодови и
зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти“ да бъде определен
участникът, класиран на първо място за тази обособена позиция, а именно:
„СТЕЛИТ 1“ ЕООД, с когото да бъде сключен договор за ОП 5, при условията на чл. 112
от ЗОП.
IV. В изпълнение на разпоредбата на чл. 60 от ППЗОП Комисията ще изготви доклад за
резултатите от работата си, който с протоколите и цялата документация, свързана с
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обществената поръчка ще бъде предадена на Възложителя за вземане на решение по
чл. 108 във връзка с чл. 109 от ЗОП .

С това комисията приключи своята работа за деня.
Настоящият протокол се състои от седем страници. Протоколът е съставен в процеса
на работа по провежданe на процедурата на етап отваряне, оповестяване, разглеждане,
оценка и класиране на ценовите предложения на участниците – плик „Предлагани
ценови параметри“, като се завърши в пълен обем на дата 13.07.2020г., когато се
подписа от всички членове, участвали в заседанията на комисията.

ЗА КОМИСИЯТА:

заличен на основание
чл. 37 от ЗОП

1. 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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