ПРОТОКОЛ

Х!!2

На 04.11.2019 Г., в сградата на ДМСГД гр.Бургас на адрес: гр.Бургас,
ж.к."Зорница", ул."Урал" NQ1, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед
NQ 174/21.10.2019
г. на Директора на ДМСГД гр.Бургас за разглеждане, оценка и
класиране на офертите за участие в процедура публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за
медико-социални грижи за деца, гр.Бургас", открита с Решение NQ 1/25.09.2019 Г., със
следните обособени позиции:
Обособена позиция NQ1: Месо и месни продукти
Обособена позиция NQ2:Мляко и млечни продукти
Обособена позиция NQ3:Масла и мазнини
Обособена позиция NQ4:Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособена позиция NQ5:Яйца
Обособена позиция NQ6:Зърнени храни и храни на зърнена основа
Обособена позиция NQ7:Картофи, кореноплодни иварива
Обособена позиция NQ8:Плодове, зеленчуци и продукти от тях
Обособена позиция NQ9:Други хранителни продукти
Обособена позиция NQ1О: Детски каши и пюрета
Обособена позиция NQ11: Млека за кърмачета, преходни млека и специализирани
формули
Комисията се събра в пълен състав, както следва:
Председател: Женя Гочева - главен счетоводител в ДМСГД гр.Бургас
Членове: Мариана Минчева - инструктор диетично хранене в ДМСГД гр.Бургас
Соня Стефанова - адвокат при Адвокатска колегия гр.Бургас
1. Обща информация
С оглед констатациите и взетите решения, отразени в Протокол NQ 1 от
28.10.2019г., на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията предостави възможност на
участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООд, в срок до 5 работни дни от
получаване на протокола да представи документи, с които да отстрани констатираните
несъответствия и липса на информация по обособени позиции NQNQ1,2,3,4,5,6,
7,8 и
9.
Комисията установи, че в указания срок са постъпили допълнителни документи
от посочения по-горе участник.
11. Резултати от работата на комисията по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП
След като установи, че участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
е спазил срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участника с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Комисията разгледа всички допълнително представени документи и констатира,
че с тях участникът отстранява несъответствията посочени в Протокол NQ 1 от
28.l0.2019r. След провеждане на процедурата по чл.54, ал.8 - ал.12 от ППЗОП,
комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор на този участник.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Допуска до следващо разглеждане офертата на участник "МЕТРО КЕШ ЕНД
КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД по обособени позиции К!! К!! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
IП. Резултати от работата на комисията по реда на чл.56 от IПIЗОП
След като установи, че всички участници в процедурата отговарят на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, комисията пристъпи към
разглеждане на офертите на допуснатите участници по обособени позиции,
проверявайки за съответствието на техническите предложения с предварително
обявените условия.
Комисията констатира, че до този етап по обособени позиции са допуснати
следните участници, а именно:
По Обособена позиция К!! 1 "Месо и месни продукти"
1. "ИВ ТРЕЙД" ООД
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
3. "СТР АНДЖА-Мll" ООД
По Обособена позиция К!! 2 "Мляко и млечни продукти"
1. "ИВ ТРЕЙД" ООД
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
3. "СТРАНДЖА-МП" ООД
По Обособена позиция К!! 3 "Масла и мазнини"
1. "ИВ ТРЕЙД" ООД
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
3. "СТР АНДЖА-Мll" ООД
По Обособена позиция К!! 4 "Риба, рибни продукти и други морски храни"
1. "ИВ ТРЕЙД" ООД
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
По Обособена позиция К!! 5 "Яйца"
1. "ИВ ТРЕЙД" ООД
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД
По Обособена позиция К!! 6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
1. "ИВ ТРЕЙД" ООД
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
По Обособена позиция К!! 7 "КартоФи, кореноплодни иварива"
1. "ИВ ТРЕМ" ООД
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
3. ЕТ "РЕЗВАЯ -ДИМИТЪР ПАВЛОВ"
По Обособена позиция К!! 8 "Плодове, зеленчуци и продукти от тях"
1. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
2. ЕТ "РЕЗВАЯ -ДИМИТЪР ПАВЛОВ"
По Обособена позиция К!! 9 "Други хранителни продукти"
1. "ИВ ТРЕЙД" ООД
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД

По Обособена позиция .N'!!
10 "Детски каши и пюрета"
1. ЕТ "ДРАГАН БАХЧЕВАНОВ"
2. "ФИОРЕ" ЕООД
По Обособена позиция .N'!!11 "Млека за кърмачета, преходни млека и
специализирани Формули"
"СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
При разглежане
констатира следното:

на техническите

предложения

на участниците,

комисията

За участник "СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно
Образец N2 1-11, представляващ "Предложение за изпълнение на поръчката" по
обособена позиция N2 11.
Представеното от участника "Предложение за изпълнение на поръчката"
съответства с предварително обявените условия по съдържание и по форма.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:
Офертата на участник "СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД отговаря на
изискванията на възложителя, поради което се допуска до отваряне на ценовото
предложение по обособенапозиция .N'!!
11.
За участник "ИВ ТРЕЙД" ООД
Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно
Образец N2 N2 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 и 1-9, представляващи "Предложение за
изпълнение на поръчката" по обособени позиции N2 N2 1,2,3,4,5,6,
7 и 9.
Представените от участника 8 броя образци "Предложение за изпълнение на
поръчката" по горепосочените обособени позиции съответстват с предварително
обявените условия по съдържание и по форма.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:
Офертата на участник "ИВ ТРЕЙД" ООД отговаря на изискванията на
възложителя, поради което се допуска до отваряне на ценовото предложение по
обособенипозиции.N'!!.N'!!
1,2,3,4,5,6,7 и 9.
За участник ЕТ "ДРАГАН БАХЧЕВАНОВ"
Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно
Образец N2 1-1о, представляващ "Предложение за изпълнение на поръчката" по
обособена позиция N2 10.
Представеното от участника "Предложение за изпълнение на поръчката"
съответства с предварително обявените условия по съдържание и по форма.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:
Офертата на участник ЕТ "ДРАГАН БАХЧЕВАНОВ" отговаря на
изискванията на възложителя, поради което се допуска до отваряне на ценовото
предложение по обособенапозиция .N'!!
10.

За участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно
от Образец N!! 1-1 до Образец N!! 1-9 включително, представляващи "Предложение за
изпълнение на поръчката" по обособени позиции от N!!1 до N!!9 включително.
Представените от участника 9 броя образци "Предложение за изпълнение на
поръчката" по горепосочените обособени позиции съответстват с предварително
обявените условия по съдържание и по форма.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Офертата на участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
отговаря на изискванията на възложителя, поради което се допуска до отваряне на
ценовото предложение по обособени позиции Х!! Х!! 1,2,3,4,5,6,7,8
и 9.
За участник "СТРАНДЖА-МП" ООД
Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно
от Образец N!! 1-1 до Образец N!! 1-3 включително, представляващи "Предложение за
изпълнение на поръчката" по обособени позиции от N!!1 до N!!3 включително.
Представените от участника 3 броя образци "Предложение за изпълнение на
поръчката" по горепосочените обособени позиции съответстват с предварително
обявените условия по съдържание и по форма.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Офертата на участник "СТРАНДЖА-МП" ООД отговаря на изискванията
на възложителя, поради което се допуска до отваряне на ценовото предложение по
обособени позиции Х!! Х!! 1, 2 и 3.
За участник ЕТ "РЕЗВАЯ - ДИМИТЪР ПАВЛОВ"
Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно
Образец N!! 1-7 и Образец N!! 1-8, представляващи "Предложение за изпълнение на
поръчката" по обособени позиции от N!!7 и N!!8.
Представените от участника 2 броя образци "Предложение за изпълнение на
поръчката" по горепосочените обособени позиции съответстват с предварително
обявените условия по съдържание и по форма.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Офертата на участник ЕТ "РЕЗВАЯ - ДИМИТЪР ПАВЛОВ" отговаря на
изискванията на възложителя, поради което се допуска до отваряне на ценовото
предложение по обособени позиции Х!! 7 и Х!! 8.
За участник "ФИОРЕ" ЕООД
Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно
Образец N!! 1-1О, представляващ "Предложение за изпълнение на поръчката" по
обособена позиция N!!10.
Представеното от участника "Предложение за изпълнение на поръчката"
съответства с предварително обявените условия по съдържание и по форма.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Офертата на участник "ФИОРЕ" ЕООД отговаря на изискванията на
възложителя, поради което се допуска до отваряне на ценовото предложение по
обособена позиция Х!! 10.

Предвид констатациите и взетите решения до този момент, комисията установи,
че до отваряне на ценовите предложения са допуснати всички участници, по всички
обособени позиции, за които са подали оферти, тъй като офертите отговарят на
изискванията на възложителя, както следва:
.~...~2'
Обосооеии .позиции К!
'"
Име JI~')r';lасfцика, 1Nдал.оф~"р;ата
11
1. "СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
2. "ИВ ТРЕйд" ООД
1,2,3,4,5,6, 7, 9
З. ЕТ "ДР АГАН БАХЧЕВАНОВ"
10
4. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
БЪЛГАРИЯ" ЕООД
5. "СТРАНДЖА-мп" ООД
1,2,3
6. ЕТ,~ЕЗВАЯ-ДИМИТЪР
7,8
ПАВЛОВ"
7. "ФИОРЕ" ЕООД
10
Q

с тези действия комисията приюпочи работата си относно разглеждане на
допълнително представените документи и информация и относно разглеждане на
офертите на допуснатите участници по обособени позиции и проверка за съответствието
на техническите предложения с предварително обявените условия.
На основание чл.57, ал.3 от
комисията ще обяви чрез съобщение в
профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, а
именно: на 11.11.2019 г. от 11:00 часа в сградата наДМСГД гр. Бургас на адрес: гр.Бургас,
ж.к."Зорница", ул."Урал" N!!1.
Настоящият протокол се състави и подписа на 05.11.2019 г.
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