
РЕШЕНИЕ
К!! 1/16.12.2019 год.

за определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.l81, ал.б от Закона за обществените поръчки и въз основа на
резултати, отразени в Протокол NQ1 от 28.10.2019 г., Протокол NQ2 от 05.11.2019 г. и
Протокол NQ3 от 12.12.2019 г. от работата на комисията, назначена със Заповед NQ
174/21.10.2019 г. на Директора на ДМСГД гр.Бургас, за провеждане на 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 NQ1/25.09.2019 Г., със следните обособени позиции:

Обособена позиция NQ1: Месо и месни продукти
Обособена позиция NQ2:Мляко и млечни продукти
Обособена позиция NQЗ: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 NQ10:Детски каши и пюрета
Обособена позиция NQ11:Млека за кърмачета, преходни млека и специализирани

формули,
Д-р Пепа Ралчева, в качеството си на Директор на Дом за медико-социални грижи

за деца гр.Бургас - възложител по ЗОП, взех следното
РЕШЕНИЕ:

I.Обявявам класирането на участниците в процедурата, съгласно критерий
за възлагане "най-ниска цена", както следва по обособени позиции и предложена
обща цена без МС за изпълнение на доставките по съответната обособена позиция,
а именно:

По обособена позиция Х!!1 "Месо и месни продукти"
I-BOмясто "СТРАНДЖА-Мll" ООД - 18 173.40 лв.
Н-ро място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 21 756.70 лв.
HI-TOмясто "ИВ ТРЕМ" ООД - 22029.30 лв.

По Обособена позиция Х!!2 "Мляко и млечни продукти"
I-BOмясто "ИВ ТРЕМ" ООД - 22493.00 лв.
Н-ро място "СТРАНДЖА-мп" ООД - 24 116.00 лв.
IП-то място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 26 185.00 лв.

По Обособена позиция Х!!3 "Масла и мазнини"
I-BOмясто "ИВ ТРЕМ" ООД - 6 006.20 лв.
Н-ро място "СТРАНДЖА-МП" ООД - 6 270.60 лв.
IH-TOмясто "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 6 863.50 лв.

По Обособена позиция Х!!4 "Риба, рибни продукти и други морски храни"
I-BOмясто "ИВ ТРЕМ" ООД - 3601.00 лв.
Н-ро място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 4 647.00 лв.



По Обособена позиция К!! 5 "Яйца"
I-BOмясто "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД - 1 530.00 лв.
Н-ро място "ИВ ТРЕйд" ООД - 1 710.00 лв.

По Обособена позиция К!! 6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
I-BOмясто "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 10447.00 лв.

По Обособена позиция К!! 7 "КартоФи, кореноплодни иварива"
I-BOмясто "ИВ ТРЕМ" ООД - 4 446.80 лв.
П-ро място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД - 4 556.00 лв.
ПI-то място ЕТ "РЕЗВАЯ -ДИМИТЪР ПАВЛОВ" - 6 229.00 лв.

По Обособена позиция К!! 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.!
П-ро място "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 23 532.75 лв.

По Обособена позиция К!! 9 "Други хранителни продукти"
I-BOмясто "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 5 022.89 лв.
П-ро място "ИВ ТРЕМ" ООД - 5 229.57 лв.

По Обособена позиция Х!! 10 "детски каши и пюрета"
I-BOмясто ЕТ "ДРАГАН БАХЧЕВАНОВ" - 23808.70 ЛВ.

П-ро място "ФИОРЕ" ЕООД - 35 043.85 лв.

По Обособена позиция К!! 11 "Млека за кърмачета, преходни млека и
специализирани Формули"

I-BOмясто "СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД - 37 675.00 лв.

Мотиви: Възложителят приема изцяло работата, резултатите, констатациите и
мотивите на комисията, отразени в горепосочените протоколи и се позовава на тях при
мотивиране на решението си по т.] относно класирането на участниците в процедурата
по обособени позиции.

П.Определям за изпълнител на обществената поръчка участника класиран
на първо място по съответната обособена позиция, съгласно обявеното класиране в
т.Т, а именно:

"СТРАНДЖА-МП" ООД - по обособена позиция Х!! 1 "Месо и месни
продукти"

"ИВ ТРЕМ" ООД - по обособена позиция Х!! 2 "Мляко и млечни продукти"
"ИВ ТРЕМ" ООД - по обособена позиция К!! 3 "Масла и мазнини"
"ИВ ТРЕМ" ООД - по обособена позиция Х!! 4 "Риба, рибни продукти и други

морски храни"
"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД - по обособена позиция Х!! 5

"Яйца"
"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - по обособена позиция Х!! 6

"Зърнени храни и храни на зърнена основа"



"ИВ ТРЕМ" ООД - по обособена позиция Х!!7 "Картофи, коревоплодни и
варива"

ЕТ "РЕЗВАЯ - ДИМИТЪР ПАВЛОВ" - по обособена позиция Х!!8 "Плодове,
зеленчуци и продукти от тях"

"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГ АРИЯ" 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"

Мотиви: Възложителят приема изцяло работата, резултатите, констатациите и
мотивите на комисията, отразени в горепосочените протоколи и се позовава на тях при
мотивиране на решението си по т.П относно определяне на изпълнител на обществената
поръчка по съответната обособена позиция.

ПI.Отстранени участници от процедурата
Участник "ИВ ТРЕМ" ООД - отстранен на основание чл.107, т.2, б."а" от

ЗОП по обособена позиция Х!!6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
Мотиви за отстраняването:
При извършената проверка за числови и аритметични грешки в представения от

участника документ Образец N!! 2-6 "Ценово предложение", комисията е установила
следното:

Участникът е допуснал аритметична грешка при пресмятане общата цена на
артикул N!! 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 е получила сума от 450.00 лева, а участникът е попълнил сума от
540.00 лева.

Имайки предвид горното, комисията е направила извод, че представеното от
участника ценово предложение /Образец N!! 2-6/ не отговаря на предварително обявените
от възложителя условия на поръчката, поради допуснатата аритметични грешки при
пресмятането на общата цена за артикул N!! 15.

Участникът е следвало да представи ценово предложение, в което да липсват
разминавания, противоречия, грешки или несъответствия относно ед.цена без ДДС 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 е взела предвид предварително обявените от възложителя условия на
поръчката, а именно: "Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан
съответен образец /от Образец N!! 2-1 до Образец N!! 2-11/, в зависимост от
обособената!ите позиция/и, за които се подава офертата - оригинал, като общата цена по
позицията се посочва без ДДС, 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 ценов ото предложение. При
установени числови и аритметични грешки участникът се отстранява от процедурата.",
комисията е счела, 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. 107, т.2, б."а" от ЗОП, тъй като участникът е представил



оферта по обособена позиция NQ6 "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 е взела
единодушно решение на основание чл.107, т.2, б.с.а" от зап, да предложи за
отстраняване от процедурата офертата на участник "ИВ ТРЕЙД" аод по обособена
позиция NQ6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа", поради това че офертата му не
отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, което
решение възложителят приема изцяло.

Възложителят приема изцяло работата, резултатите, констатациите и мотивите на
комисията, отразени в Протокол NQ3 от 12.12.2019 Г. и се позовава на тях при мотивиране
на решението си за отстраняване на горепосочения участник.

IV. Връчване и публикуване на решението
На основание чл,43, ал.1 от зап решението да се изпрати в тридневен срок от

издаването му на участниците в процедурата.
На основание чл.24, ал. 1, т.2 от ппзап, в деня на изпращането му на участниците

решението да се публикува в профила на купувача на дмсгд гр.Бургас в електронната
преписка на поръчката на следния електронен адрес:

https:/ Idmsgd-bs.comlpublicproc/obshtestveni-porachki-protsedura/ps-O01-25-09-20 19-9od-
dostavka-na-hranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-dmsgd-gr-burgas-po-ll-obosobeni-pozitsiil

V. Условия И срок за обжалване на решението
Настоящото решение подлежи на обжалване при условията и в срока на чл.197,

Т.7 от зап пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 /десет/ дневен срок от
получаването му.

Възложител: /п/ * .
Д-р Пепа Стоянова Ралчева
Директор на ДМСГД гр.Бургас

* Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от зап във връзка със ЗЗЛД


