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ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Д-Р ПЕПА РАЛЧЕВА
ДИРЕКТОР НА ДМСГД ГР.БУРГ АС

дата на утвърждаване: 16.12.2019 г.

ПРОТОКОЛ

Х23

На 11.11.2019 Г., в сградата на ДМСГД гр.Бургас на адрес: гр.Бургас,
ж.к."Зорница", ул."Урал" N2 1, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед
N2 174121.l0.2019 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 N2 1125.09.2019 г., със
следните обособени позиции:
Обособена позиция N21: Месо и месни продукти
Обособена позиция N22: Мляко и млечни продукти
Обособена позиция N23: Масла и мазнини
Обособена позиция N24: Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособена позиция N25: Яйца
Обособена позиция N26: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Обособена позиция N!П: Картофи, кореноплодни иварива
Обособена позиция N28: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
Обособена позиция N29: Други хранителни продукти
Обособена позиция N210: Детски каши и пюрета
Обособена позиция N2 11: 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 от комисията, отразени в Протокол N2
1 от 28.10.2019 г. и Протокол N2 2 от 05.11.2019 Г., до отваряне на ценовите предложения
по обособени позиции са допуснати всички участници, а именно'
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Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците в
процедурата, чийто оферти отговарят на изискванията на възложителя, което се извърши
публично при условията на чл.54, ал.l от ППЗОП. На отварянето присъстваха Райна
Иванова Вълчева - упълномощен представител на "ИВ ТРЕЙД" оод, Драган Иванов
Бахчеванов - управител на ЕТ "ДР АГ АН БАХЧЕВАНОВ" и Димитър Стоянов Павлов управител на ЕТ "РЕЗ ВАЯ - ДИМИТЪР ПАВЛОВ". Не присъстваха представители на
средствата за масово осведомяване.

п. Резултати

от работата на комисията по реда на чл.57 от ППЗОП
Комисията отвори пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка
обособена позиция на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на
възложителя и оповести предложената обща цена без ДДС на всеки участник за
изпълнение на доставките, включени в съответната обособена позиция, а именно:
По Обособена позиция Х!! 1 "Месо и месни продукти"
1. "ИВ ТРЕЙД" ООД - 22 029.30 лв. /двадесет и две хиляди двадесет и девет лева
и тридесет ст.!
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 21 756.70 лв. /двадесет и една
хиляди седемстотин петдесет и шест лева и седемдесет ст.!
3. "СТРАНДЖА-МП" ООД - 18 173.40 лв. /осемнадесет хиляди сто седемдесет и
три лева и четиридесет ст.!
По Обособена позиция Х!! 2
1. "ИВ ТРЕЙД" ООД - 22
деветдесет и три лева/
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
хиляди сто осемдесет и пет лева/
3. "СТРАНДЖА-МП" ООД
шестнадесет лева/

"Мляко и млечни продукти"
493.00 лв. /двадесет и две хиляди четиристотин
БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 26 185.00 лв. /двадесет и шест
- 24 116.00 лв. /двадесет и четири хиляди сто

и

По Обособена позиция Х!! 3 "Масла и мазнини"
1. "ИВ ТРЕЙД" ООД - 6 006.20 лв. /шест хиляди и шест лева и двадесет ст.!
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 6 863.50 лв. /шест хиляди
осемстотин шестдесет и три лева и петдесет ст.!
3. "СТРАНДЖА-МП" ООД - 6 270.60 лв. /шест хиляди двеста и седемдесет лева
и шестдесет ст.!
По Обособе~напозиция Х!! 4 "Риба, рибни продукти и други морски храни"
1. "ИВ ТРЕИД" ООД - 3 601.00 лв. /три хиляди шестстотин и един лева/
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 4 647.00 лв. /четири хиляди
шестстотин четиридесет и седем лева/
По Обособена позиция.N!! 5 ,,яйца"
1. "ИВ ТРЕЙД" ООД - 1 710.00 лв. /хиляда седемстотин и десет лева/
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 1 530.00 лв. /хиляда петстотин
и тридесет лева/
По Обособе~а позиция Х!! 6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
1. "ИВ ТРЕИД" ООД - 8 830.00 лв. /осем хиляди осемстотин и тридесет лева/
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 10447.00 лв. /десет хиляди
четиристотин четиридесет и седем лева/

По Обособена позиция К!! 7 "КартоФи, кореноплодни иварива"
1. "ИВ ТРЕЙД" ООД - 4 446.80 лв. /четири хиляди четиристотин четиридесет и
шест лева и осемдесет ст.!
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 4 556.00 лв. /четири хиляди
петстотин петдесет и шест лева/
3. ЕТ "РЕЗВАЯ -ДИМИТЪР ПАВЛОВ" - 6 229.00 лв. /шест хиляди и двеста
двадесет и девет лева/
По Обособена позиция К!! 8 "Плодове, зеленчуци и продукти от тях"
1. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 23 532.75 лв. /двадесет и три
хиляди петстотин тридесет и два лева и седемдесет и пет ст.!
2. ЕТ "РЕЗВАЯ -ДИМИТЪР ПАВЛОВ" - 18 440.50 /осемнадесет хиляди
четиристотин и четиридесет лева и петдесет ст.!
По Обособена позиция К!! 9 "други хранителни продукти"
1. "ИВ ТРЕЙД" ООД - 5 229.57 лв. /пет хиляди двеста двадесет и девет лева и
петдесет и седем ст.!
2. "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 5 022.89 лв. /пет хиляди
двадесет и два лева и осемдесет и девет ст.!
По Обособена позиция К!! 10 "детски каши и пюрета"
1. ЕТ "ДРАГАН БАХЧЕВАНОВ" - 23 808.70 лв. /двадесет и три хиляди
осемстотин и осем лева и седемдесет ст.!
2. "ФИОРЕ" ЕООД - 35 043.85 ЛВ. /тридесет и пет хиляди четиридесет и три лева
и осемдесет и пет ст.!
По Обособена позиция К!! 11 "Млека за кърмачета, преходни млека и
специализирани формули"
"СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД - 37 675.00 лв. /тридесет и седем хиляди
шестстотин седемдесет и пет лева/
С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията по
отваряне на ценовите предложения и тяхното оповестяване.
111. Резултати от работата на комисията по разглеждане на ценовите
предложения
Комисията продължи своята работа в пълен състав като извърши проверка на
съдържанието на пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" на допуснатите
оферти, за съответствие с изискванията на Възложителя за всяка обособена позиция и
установи следното:
По Обособена позиция К!! 1 "Месо и месни продукти"
За участник "ИВ ТРЕЙД" ООД
Представеният документ Образец NQ 2-1 "Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "ИВ ТРЕйд" ООД по обособена
позиция К!! 1 "Месо и месни продукти", тъй като офертата отговаря на
изискванията на възложителя.

За участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Представеният документ Образец NQ 2-1 "Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
БЪЛГАРИЯ" ЕООД по обособена позиция Х!!1 "Месо и месни продукти", тъй като
офертата отговаря на изискванията на възложителя.
За участник "СТРАНДЖА-МП" ООД
Представеният документ Образец NQ 2-1 .Ценово предложение" отговаря
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "СТРАНДЖА-МП" ООД
обособена позиция Х!! 1 "Месо и месни продукти", тъй като офертата отговаря
изискванията на възложителя.
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По Обособена позиция Х!!2 "Мляко и млечни продукти"
За участник "ИВ ТРЕЙД" ООД
Представеният документ Образец NQ 2-2 "Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "ИВ ТРЕЙД" ООД по обособена
позиция Х!! 2 "Мляко и млечни продукти", тъй като офертата отговаря на
изискванията на възложителя.
За участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Представеният документ Образец NQ 2-2 "Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
БЪЛГАРИЯ" ЕООД по обособена позиция Х!!2 "Мляко и млечни продукти", тъй
като офертата отговаря на изискванията на възложителя.
За участник "СТРАНДЖА-МП" ООД
Представеният документ Образец NQ 2-2 .Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "СТРАНДЖА-МП" ООД по
обособена позиция Х!!2 "Мляко и млечни продукти", тъй като офертата отговаря
на изискванията на възложителя.

По Обособена позиция К!! 3 "Масла и мазнини"
За участник "ИВ ТРЕЙД" ООД
Представеният документ Образец NQ 2-3 .Ценово предложение"

отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "ИВ ТРЕйд" ООД по обособена
позиция К!! 3 "Масла и мазнини", тъй като офертата отговаря на изискванията на
възложителя.
За участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД
Представеният документ Образец NQ 2-3 "Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
БЪЛГАРИЯ" ЕООД по обособена позиция К!! 3 "Масла и мазнини", тъй като
офертата отговаря на изискванията на възложителя.
За участник "СТР АНДЖА-Мll" ООД
Представеният документ Образец NQ 2-3 .Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "СТРАНДЖА-МП" ООД по
обособена позиция К!! 3 "Масла и мазнини", тъй като офертата отговаря на
изискванията на възложителя.
По Обособена позиция К!! 4 "Риба, рибни продукти и други морски храни"
За участник "ИВ ТРЕЙД" ООД
Представеният документ Образец NQ 2-4 .Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "ИВ ТРЕйд" ООД по обособена
позиция К!! 4 "Риба, рибни продукти и други морски храни", тъй като офертата
отговаря на изискванията на възложителя.
За участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Представеният документ Образец NQ 2-4 "Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Допуска до класиране офертата на участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
БЪЛГАРИЯ" ЕООД по обособена позиция К!! 4 "Риба, рибни продукти и други
морски храни", тъй като офертата отговаря на изискванията на възложителя.
По Обособена позиция Х!!5 "Яйца"
За участник "ИВ ТРЕМ" ООД
Представеният документ Образец NQ 2-5 .Цепово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "ИВ ТРЕМ" ООД по обособена
позиция К!! 5 "Яйца", тъй като офертата отговаря на изискванията на възложителя.
За участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД
Представеният документ Образец NQ 2-5 .Цеиово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
БЪЛГАРИЯ" ЕООД по обособена позиция Х!!5 "Яйца", тъй като офертата отговаря
на изискванията на възложителя.
По Обособена позиция К!! 6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
За участник "ИВ ТРЕМ" ООД
Представеният документ Образец NQ 2-6 "Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка за
числови и аритметични грешки комисията установи следното:
Участникът е допуснал аритметична грешка при пресмятане общата цена на
артикул NQ 15 - бяло брашно произведено по утвърден стандарт или еквивалентно/и
/пакет 1 кг.!. При умножаване на количеството от 600 кг с предложената единична цена
от 0.75 лева. комисията получава сума от 450.00 лева, а участникът е попълнил сума от
540.00 лева.
Имайки предвид горното, комисията прави извод, че представеното от участника
ценово предложение /Образец NQ 2-6/ не отговаря на предварително обявените от
възложителя условия на поръчката, поради допуснатата аритметични грешки при
пресмятането на общата цена за артикул NQ15.
Участникът е следвало да представи ценов о предложение, в което да липсват
разминавания, противоречия, грешки или несъответствия относно ед.цена без ,ц,дс на
всеки артикул, обща цена без ддс за количество за всеки артикул и предложената обща
цена по позицията. В случая описаната по-горе грешка е довела до несъответствие на
ценовото предложение на участника.
Като взе предвид предварително обявените от възложителя условия на поръчката,
а именно: .Денового предложение трябва да вкшочва попълнен и подписан съответен
образец /от Образец NQ 2-1 до Образец NQ 2-11/, в зависимост от обособената/ите
позиция/и, за които се подава офертата - оригинал, като общата цена по позицията се
посочва без ,ц,дС, не се закръгля, а се изписва до стотинка (до втория знак след
десетичната запетая). Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати
грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с

подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. При
установени числови и аритметични грешки участникът се отстранява от процедурата.",
комисията счита, че допуснатата грешка в ценовото предложение на участника
представлява съществен порок, който не може да бъде саниран на този етап от
провеждане на поръчката и е императивна предпоставка да бъде направено предложение
за отстраняване на основание ЧЛ.1 07, т.2, б."а" от ЗОП, тъй като участникът е представил
оферта по обособена позиция N~6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа", която не
отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.
С оглед на гореизложените факти, констатации и мотиви, комисията взе
единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.l07, т.2, б."а" от ЗОП, предлага за отстраняване от
процедурата офертата на участник "ИВ ТРЕМ" ООД по обособена позиция Х!! 6
"Зърнени храни и храни на зърнена основа", поради това че офертата му не
отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.
За участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Представеният документ Образец N~ 2-6 .Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
БЪЛГАРИЯ" ЕООД по обособена позиция Х!! 6 "Зърнени храни и храни на зърнена
основа", тъй като офертата отговаря на изискванията на възложителя.
По Обособена позиция Х!! 7 "КартоФи, кореноплодни иварива"
За участник "ИВ ТРЕМ" ООД
Представеният документ Образец N~ 2-7 "Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха число ви и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "ИВ ТРЕМ" ООД по обособена
позиция Х!! 7 "Картофи, кореноплодни иварива" , тъй като офертата отговаря на
изискванията на възложителя.
За участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Представеният документ Образец N~ 2-7 .Цепово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
БЪЛГАРИЯ" ЕООД по обособена позиция Х!! 7 "Картофи, кореноплодни иварива" ,
тъй като офертата отговаря на изискванията на възложителя.

За участник ЕТ "РЕЗВАЯ - ДИМИТЪР ПАВЛОВ"
Представеният документ Образец N"2 2-7 "Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник ЕТ "РЕЗВАЯ - ДИМИТЪР
ПАВЛОВ" по обособена позиция К!! 7 "Картофи, кореноплодни и варива", тъй като
офертата отговаря на изискванията на възложителя.
По Обособена позиция К!! 8 "Плодове, зеленчуци и продукти от тях"
За участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Представеният документ Образец N"2 2-8 .Цеаово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
БЪЛГАРИЯ" ЕООД по обособена позиция К!! 8 "Плодове, зеленчуци и продукти от
тях", тъй като офертата отговаря на изискванията на възложителя.
За участник ЕТ "РЕЗВАЯ - ДИМИТЪР ПАВЛОВ"
Представеният документ Образец N"2 2-8 "Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник ЕТ "РЕЗВАЯ - ДИМИТЪР
ПАВЛОВ" по обособена позиция К!! 8 "Плодове, зеленчуци и продукти от тях", тъй
като офертата отговаря на изискванията на възложителя.
По Обособена позиция К!! 9 "Други хранителни продукти"
За участник "ИВ ТРЕЙД" ООД
Представеният документ Образец N"Q 2-9 ,,ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "ИВ ТРЕйд" ООД по обособена
позиция Х!! 9 "Други хранителни продукти", тъй като офертата отговаря на
изискванията на възложителя.
За участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД
Представеният документ Образец N"2 2-9 "Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:

Допуска до класиране офертата на участник "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
БЪЛГАРИЯ" ЕООД по обособена позиция Х!!9 "Други хранителни продукти", тъй
като офертата отговаря на изискванията на възложителя.
По Обособена позиция.N!! 10 "детски каши и пюрета"
За участник ЕТ "ДРАГ АН БАХЧЕВАНОВ"
Представеният документ Образец N2 2-1 О .Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник ЕТ "ДРАГАН БАХЧЕВАНОВ"
по обособена позиция Зб 10 "Детски каши и пюрета", тъй като офертата отговаря
на изискванията на възложителя.
За участник "ФИОРЕ" ЕООД
Представеният документ Образец N2 2-1 О .Цеиово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "ФИОРЕ" ЕООД по обособена
позиция Х!! 10 "Детски каши и пюрета", тъй като офертата отговаря на
изискванията на възложителя.
По Обособена позиция Х!! 11 "Млека за кърмачета, преходни млека и
специализирани Формули"
За участник "СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
Представеният документ Образец N2 2-11 .Ценово предложение" отговаря на
изискванията на възложителя по съдържание и по форма. При извършената проверка не
се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"
ЕООД по обособена позиция Х!! 11 "Млека за кърмачета, преходни млека и
специализирани
формули, тъй като офертата отговаря на изискванията
на
възложителя.
IV. Резултати от работата на комисията по реда на чл.72 от ЗОП
Имайки предвид резултатите от работата си до този момент и посоченото в т.П от
настоящия протокол относно предложената обща цена без ДДС на всеки участник по
обособени позиции, комисията извърши проверка за наличие на предпоставките за
прилагане на чл.72 от зап.
При тази проверка комисията взе предвид, че за да се приложи чл.72 от ЗаП е
необходимо да има най-малко три оферти, съответно три ценови предложения по
обособена позиция, които да са достигнали до този етап. Само при такъв минимален брой
допуснати оферти по всяка обособена позиция е възможно формиране на средна
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, с
която да се съпоставя конкретно предложение, респективно да се търси разлика с повече
от 20 на сто по смисъла на тази разпоредба.

Комисията констатира, че по обособени позиции NQ NQ 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11 са
допуснати до този етап по-малко от три оферти за всяка една от тях, а именно: по
обособени позиции N2 NQ 4,5,8,9 и 10 са допуснати по 2 оферти за всяка една позиция,
а по обособени позиции N2 6 и NQ 11 са допуснати по 1 оферта за всяка една позиция,
поради което по тези обособени позиции липсва основание за прилагане разпоредбата на
ЧЛ.72 от
по отношение на ценовите предложения.
Имайки предвид гореизложените констатации, комисията извърши проверка по
реда на ЧЛ.72 от
за останалите обособени позиции, а именно по обособени позиции
NQ NQ 1, 2, 3 и 7, по които са допуснати по 3 оферти за всяка една от тях.
При тази проверка комисията установи следното:
Не са налични предпоставки за прилагане на чл.72 от
по обособени позиции
NQ NQ 1, 2, 3 и 7, тъй като по всяка една от тези обособени позиции няма ценово
предложение на участник, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.
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V. Резултати от работата на комисията по класиране на участниците
Като обобщение на работния процес на този етап и преди извършване на
класиране на участниците, комисията единодушно констатира, че до класиране в
процедурата са допуснати всички участници по всички обособени позиции, за които са
подали оферти, с изключение на участник "ИВ ТРЕЙД" оод, който е предложен за
отстраняване на основание чл. 107, т.2, б."а" от
по обособена позиция N2 6 "Зърнени
храни и храни на зърнена основа".
Имайки предвид резултатите от работата си до тук, комисията пристъпи към
класиране на допуснатите до този етап оферти на участниците по обособени позиции,
въз основа на утвърдения критерий за възлагане, а именно: "най-ниска цена", при който
за всяка обособена позиция на първо място се класира офертата на участника, предложил
най-ниска обща цена за съответната обособена позиция.
С оглед на гореизложеното
и ценовите
предложения
от офертите,
представляващи предложена обща цена без ДДС за изпълнение на доставките, комисията
класира участниците по обособени позиции, както следва:
По обособена позиция Х!!1 "Месо и месни продукти"
I-BO място "СТРАНДЖА-МП"
ООД - 18 173.40 лв.
II-ро място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 21 756.70 лв.
III-TO място "ИВ ТРЕйд" ООД - 22029.30 лв.
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По Обособена позиция Х!!2 "Мляко и млечни продукти"
I-BO място "ИВ ТРЕйд" ООД - 22493.00 лв.
II-ро място "СТРАНДЖА-МП"
ООД - 24 116.00 лв.
ПI-то място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 26 185.00 лв.
По Обособена позиция Х!!3 "Масла и мазнини"
I-BO място "ИВ ТРЕйд" ООД - 6 006.20 лв.
II-ро място "СТРАНДЖА-МП"
ООД - 6 270.60 лв.
III-TO място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД - 6 863.50 лв.
По Обособена позиция Х!!4 "Риба, рибни продукти и други морски храни"
I-BO място "ИВ ТРЕйд" ООД - 3 601.00 лв.
II-ро място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 4 647.00 лв.

По Обособена позиция Х!! 5 "Яйца"
I-BO място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ"
Н-ро място "ИВ ТРЕЙД" ООД - 1 710.00 лв.

ЕООД - 1 530.00 лв.

По Обособена позиция Х!! 6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
I-BO място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД - 10 447.00 лв.
По Обособена позиция Х!! 7 "КартоФи, кореноплодни иварива"
I-BO място "ИВ ТРЕйд"
ООД - 4 446.80 лв.
Н-ро място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 4 556.00 лв.
Шэто място ЕТ "РЕЗВАЯ -ДИМИТЪР ПАВЛОВ" - 6 229.00 лв.
По Обособена позиция Х!! 8 "Плодове, зеленчуци и продукти от тях"
I-BO място ЕТ "РЕЗВАЯ
-ДИМИТЪР ПАВЛОВ" - 18 440.50 /осемнадесет
хиляди четиристотин и четиридесет лева и петдесет ст.!
Н-ро място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 23532.75 лв.
По Обособена позиция Х!! 9 "Други хранителни продукти"
I-BO място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ"
ЕООД - 5 022.89 лв.
Н-ро място "ИВ ТРЕйд" ООД - 5 229.57 лв.
По Обособена позиция Х!! 10 "детски каши и пюрета"
I-BO място ЕТ "ДРАГАН БАХЧЕВАНОВ"
- 23808.70 лв.
Н-ро място "ФИОРЕ" ЕООД - 35 043.85 лв.
По Обособена позиция Х!! 11 "Млека за кърмачета,
преходни
специализирани формули"
I-BO място "СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"
ЕООД - 37 675.00 лв.
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VI. Предложение на комисията за сключване на договори за изпълнение на
обществената поръчка
Комисията предлага на възложителя да сключи договор за изпълнение на
обществената поръчка с класираните на първо място участници, които са предложили
най-ниска цена по съответните обособени позиции, както следва:
"СТРАНДЖА-МП"
ООД - по обособена позиция Х!! 1 "Месо и месни
продукти"
"ИВ ТРЕйд" ООД - по обособена позиция Х!! 2 "Мляко и млечни продукти"
"ИВ ТРЕйд" ООД - по обособена позиция Х!! 3 "Масла и мазнини"
"ИВ ТРЕйд" ООД - по обособена позиция Х!! 4 "Риба, рибни продукти и други
морски храни"
"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД - по обособена позиция К!! 5
"Яйца"
"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - по обособена позиция Х!! 6
"Зърнени храни и храни на зърнена основа"
"ИВ ТРЕйд" ООД - по обособена позиция Х!! 7 "Картофи, кореноплодни и
варива"
ЕТ "РЕЗВАЯ - ДИМИТЪР ПАВЛОВ" - по обособена позиция Х!! 8 "Плодове,
зеленчуци и продукти от тях"

"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - по обособена позиция Х! 9
"Други хранителни продукти"
ЕТ "ДРАГАН БАХЧЕВАНОВ" - по обособена позиция Х! 10 "Детски каши и
пюрета"
"СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД - по обособена позиция Х! 11 "Млека за
кърмачета, преходни млека и специализирани формули"
С описаните действия комисията приключи работния процес по горепосочената
процедура и на основание чл.181, алА от зап състави настоящият протокол на
12.12.2019 г.
Подписаните от всички членове на комисията протоколи за извършената работа
по процедурата, а именно: Протокол NQ1 от 28.10.2019 Г., Протокол NQ2 от 05.11.2019 г.
и настоящия Протокол NQ3, заедно с цялата документация, се предават на възложителя
на 12.12.2019 г. за последващи действия съгласно чл.181, ал.5 от зап.
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