УТВЪРЖД
МАЯ
За км
/Заповед №

ПРОТОКОЛ
от Процедурата за отваряне на оферти по процедура поЗОПпублично състезание с предмет : Доставка на хранителни
продукти за нуждите на социалните и детски заведеиии на
територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.*4"
Днес 10.11.2017 г в 14.30 ч. в място: Община Вълчедръм, област
Монтана след обявения начален час за откриване на процедурата беше
направено изчакване от 10 минути за евентуалното явяване на представители на
участниците и след като такива не се явиха, се проведе процедурата по отваряне,
разглеждане и класиране на офертите по изпълнението на обществена поръчкапублично състезание,открита с Решение № 1099/18.10.2017 г. на Кмета на
Община Вълчедръм
с предмет: Доставка на хранителни продукти за
нуждите на социалните • детски заведения на територията на община
Вълчедръм, обл. Монтана." в две обособени позиции:
Обособена позиции-1
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален
патронаж,Обществена трапезария, Дом за възрастни със сетивни нарушения,
Целодневна детска градина/ЦДГ/ и Обединено детско заведение/ОДЗ/Вълчедръм, Обединено детско заведение/ОДЗ/ с. Септемврийци,
Обособена позиция II
Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини в
с.Златня, с. Долни Цибър, с.Мокреш
Комисията, назначена със Заповед № 1195 от 10.11.2017 г. на Кмета на
Община Вълчедръм по отваряне, разглеждане и класиране на офертите по
изпълнението на Обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни
продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на
община Вълчедръм, обл. Монтана започна работа в пълен състав, както следва:
Председател: Боян Аврамов- община Вълчедръм
Членове:
1. Феодор Кирилов Генински- правоспособен юрист
2.

инж. Иван Бонов- дир. Дирекция „ТРУППХД"

3. Диана Алексиева-директор дирекция
4 Радостина Захариева-ди ректор дирекция
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите
със състава и правилата за работа на комисията

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на
председателя на комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл.48, ал.6
от ППЗОП, който бе подписан от предаващото лице и председателят на
комисията.
Комисията констатира, че в Деловодството на община Вълчедръм, за
участие в процедурата са подадени общо 2 (два) броя оферти. При приемане на
офертите, същите са регистрирани в регистъра при Деловодството на община
Вълчедръм, като върху пликовете са отбелязани: входящ номер, датата и часа на
получаването им.
На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците в процедурата и представители на средствата за масово осведомяване
Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Регистъра
на получените оферти, а именно:

Име на участника
„Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
„Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица

Дата на получаване
07.11.2017 г. вх. № ПО-08-88
09,11,2017 г. вх № ПО-08-89

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в
него участници, членовете на комисията на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП
попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от Закона
за обществените поръчки.
Комисията констатира, че офертите и на двамата
участника са
представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл.
47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в непрозрачна опаковка с ненарушена
цялост. Върху опаковката участниците са посочили необходимата информация,
изискуема от Възложителя.
А
Комисията пристъпи към отварянето на офертите и проверка на
съдържанието им, по реда на тяхното постъпване. При отварянето на опаковките
комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл.54, ал.3-5 от
ППЗОП.
Участник № 1 - „Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
Участникът е подал оферта за двете обособени позиции
Комисията констатира наличието на документите по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1
от ППЗОП, опис на представените документи и отделни запечатени непрозрачни
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри"
На основание чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести съдържанието
на опаковката и констатира наличието на отделни запечатени непрозрачни
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри", които са с ненарушена
цялост.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" на участника. Техническото
предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" не бяха
подписани от представител на участниците, тъй като на публичното заседание не
присъстваха такива.
Участник № 2 „Рефреш-2015"Е(ЮД-гр. Берковица
Участникът е подал оферта за двете обособени позиции
Комисията констатира наличието на документите по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1
от ППЗОП, опис на представените документи и отделни запечатени непрозрачни
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри"
На основание чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести съдържанието
на опаковката и констатира наличието на отделни запечатени непрозрачни
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри", които са с ненарушена
цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" на участника. Техническото
предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" не бяха
подписани от представител на участниците, тъй като на публичното заседание не
присъстваха такива.
След извършване на посочените действията по реда на чл.54, ал.3-5 от
ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа по разглеждане по същество на
представените документи за лично състояние и критериите за подбор, за
съответствие с предварително поставените от възложителя условия.
В процеса на работа на комисията бе установено следното:
Участник № 1 - „Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното
състояние и критериите за подбор са представени от участника и съответстват
напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.
Участника отговаря на заложените от възложителя в настоящата
процедура минимални изисквания за финансово и икономическо състояние,
както и за технически и професионални възможности.
С оглед изложеното, комисията единодушно
РЕШИ:
Приема, че документите на участника съответстват напълно на
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
\
Участник № 2 - „Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица
Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното
състояние и критериите за подбор са представени от участника и съответстват
напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участника отговаря на заложените от възложителя в настоящата
процедура минимални изисквания за финансово и икономическо състояние,
както и за технически и професионални възможности.
С оглед изложеното, комисията единодушно
РЕШИ:
Приема, че документите на участника съответстват напълно на
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията продължи своята работа с преглеждане обсъждане и класиране на
участниците на техническото задание
Участниците са предложили следните стойности за средния процент търговска
надбавказа изпълнение на обществената поръчка:
Обособена позиция I
Име на участника
„Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом, ЕИК 200999959
„Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица, ЕИК 203428595

Процент
търговска
надбавка
0,076%
-0,075%

Обособена позиция II

Име на участника
„Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
„Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица

Процент
търговска
надбавка
0,073%
-0,066%

При обсъждането на предложенията на участниците, комисията
констатира:
а/и за двете обособени позиции поради това, че има само двама допуснати
участници същите не попадат в хипотезата на чл. 72 от ЗОП;
б/за обособена позиция 1: участника „Рефреш-2015 ЕООД гр. Берковица е
предложил среден процент търговска надбавка: „-0,075% /МИНУС СЕДЕМ,
ПЕТ ПРОЦЕНТА.", а за Обособена позиция 2: -0,066% /МИНУС НУЛА ШЕСТ,
ШЕСТ/ ПРОЦЕНТА"
Комисията прецени, че е налице несъответствие между цифровото
записване на този показател и записването му словом. Комисията намира, че
посоченото несъответствие се отнася до стойности в техническото предложение
на този участник, а не в показателите за предварителния подбор или в
изискванията за личното му състояние от този участник не се налага този
протокол съгласно чл.54, ал.8 ППЗОП да се изпраща на всички участници в
настоящата процедура, а съгласно правомощията на комисията, че на всеки
етап от процедурата може при необходимост да иска разяснения за данни,
заявени от него следва да се изиска допълнителна информация кое е точното
число на предлаганият среден процент търговска надбавка записани цифром и

словом за съответната обособена позиция, която да представи на комисията в
пет дневен срок от получаване на искането.
Поради това комисията единодушно
РЕШИ:
1.
На основание чл.104, ал.5, изречение 2 от Закона за обществените
поръчки и чл.54, ал.13, втората хипотеза от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки участника ,„Рефреш-2015 ЕООД гр. Берковица да
представи на комисията в срок от 5 дни от получаване искането разяснение за
точния размер /цифром и словом/ в техническото уф предложение за всяка от
двете обособени позиции.
Комисията приключи работа в 16.31
Председател: Боян Аврамов.....^
Членове:
1. Феддор Генннсиг..
2. Диана Алексиева...
3. инж. Иван Бонов... 'т ЛНВГТ
4. Радостина Захариева
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Продължение на Протокола от 10.11.2017 год.
на комисията, назначена със Заповед № 1195 от 10.11.2017 г. на Кмета
на Община Вълчедръм по отваряне, разглеждане и класиране на офертите по
изпълнението на Обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни
продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на
община Вълчедръм, обл. Монтана
Днес 20.11.2017 год. в 10.00 часа съгласно решението на комисията от
предходното заседание, същата започна своята работа в пълен състав:
Председател:
Боян Аврамов -зам.кмет община- Вълчедръм
Членове:
1 .Феодор Генински- юрист
2. инж. Иван Бонов-дир. дирекция, Общ. администрация
3.. Диана Алексиева - дир. Д-я ОбА
4.. Радостина Захариева-директор дирекция
Комисията пристъпи към обсъждане на отговора на участника
„Рефреш-2015" ЕООД гр. Берковица . Установи се,че същия е представил
отговора си в законоустановения срок с входящ номер: 110-08-90-81/ от
16.112017 год
Комисията констатира:
1. Участника „Рефреш-2015" ЕООД гр. Берковица е дал отговор на
запитването на комисията относно стойността на средния процент търговска
надбавка изписано с цифри и думи както следва:
За обособена позиция 1: „-0,075%/минус седем цяло и пет процента"
За обособена позиция 2: „-0,066% /минус шест цяло и шест/процента"
Комисията констатира отново, че има несъответствие между изписването с
цифри и словом. Изписаното с цифри и словом не е съобразено и противоречи
на математическите правила за изписване с цифри и думи на дадена стойност, в
случая проценти,което води до невъзможност еднозначно да се разбере и одени
предложението на участника:
За обособена позиция 1: Така както са изписани процентите с цифри/0.075%/, би трябвало да се чете: минус нула цяло и нула седемдесет и пет
процента или минус нула цяло и 75 хилядни
Така както са изписани процентите с думи /минус седем цяло и пет
процента^ би трябвало да се изпише с цифри: -7,5%
За обособена позиция 2: Така както са изписани процентите с цифрн/0.066%/, би трябвало да се чете: минус нула цяло и нула шестдесет и шест
процента или минус нула цяло и шестдесет и шест хилядни
Така както са изписани процентите с думи J минус шест цяло и
шест/процента"/ би трябвало да се изпише с цифри: -6,6%.
Поради това комисията не може да прецени кое е действителното
предложение на този участник, което следва да оцени.
Изхождайки от принципите на ЗОП относно равнопоставеност и
недопускане на дискриминация, както и от необходимостта за правилна оценка
на предложенията на всеки от участниците в процедурата комисията
единодушно

РЕШИ:
l.Ha основание чл.104, ал.5, изречение 2 от Закона за обществените
поръчки и чл.54, ал.13, втората хипотеза от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки да се изпрати на участника „Рефреш-2015" ЕООД гр.
Берковица ново писмо с искане на разяснение, в което да посочи кои от
записаните стойности цифром и словом в техническото му предложение за всяка
от двете обособени позиции поддържа и да го представи на комисията в пет
дневен срок от получаване на същото ,като му се напомни, че това разяснение
5, изречение 3 (последно)
се проведе след получаване на

Председател "
Членове:

Продължение на Протокола от 20.11.2017 год.
на комисията, назначена със Заповед № 1195 от 10.11.2017 г. на Кмета
на Община Вълчедръм по отваряне, разглеждане и класиране на офертите по
изпълнението на Обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни
продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на
община Вълчедръм, обл. Монтана
Днес 24.11.2017 год. в 16.00 часа съгласно решението на комисията от
предходното заседание, същата започна своята работа в пълен състав:
Председател:
Боян Аврамов -зам.кмет община- Вълчедръм
Членове:
1 .Феодор Генински- юрист
2. инж. Иван Бонов-дир. дирекция, Общ. администрация
3.. Диана Алексиева -дир. Д-яОбА
4.. Радостина Захариева-директор дирекция
Комисията пристига към обсъждане на отговора на участника
„Рефреш-2015" ЕООД гр. Берковица . Установи се,че същия е представил
отговора си в законоустановения срок с входящ номер: ПО-08-90-92-/1/ от
24.11.2017 год
Комисията констатира:
1. Участника „Рефреш-2015" ЕООД гр. Берковица е дал отговор на
запитването на комисията относно стойността на средния процент търговска
надбавка изписано с цифри и думи както следва:
Обособена позиция 1:-7.5%/ минус седем цяло и пет процента/ и Обособена
позиция II: -6.6%/минус шест цяло и шест процента/Комисията приема отговора
на участника.При така приетите предложенията на участниците еднозначно са
съответно:
Обособена позиция I
Име на участника
..Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
..Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица

Процент
търговска
надбавка
0,076%
-7.5%

Обособена позиция II
Име на участника
„Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
„Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица

Процент
търговска
надбавка
0,073%
-6.6%

При така подадените предложения на участниците,на основание методиката за
оценка на офертите участниците получават следните резултати:

- —чу^М

Име на участника
„Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
,.Рефреш-2015"ЕСЮД-п>. Берковица

Процент търговска
надбавка /К2/
46,21

Обособена позиция II
Име на участника
I „Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
1 ..Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица

Надбавка
46,72
50

/К2/

След оценка на показател „Среден коефициент търговска надбавка" комисията
РЕШИ
I. Отварянето на ценовите оферти да се извърши на заседание на комисията
на 04.12.2017 год от 9,30 часа,за което участниците да бъдат уведомени по
надлежния ред.
Заседанието на комисията приключи 1

Председател: Боян Аврамов
Членове:
1.Фео,
2. Дианй Алексиева
3. инж. Иван Бонов..
4. Радостина Захариевь

Продължение на Протокола от 24.11.2017

год.

на комисията, назначена със Заповед № 1195 от 10.11.2017 г. на Кмета
на Община Вълчедръм по отваряне, разглеждане и класиране на офертите по
изпълнението на Обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни
продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на
община Вълчедръм, обл. Монтана
Днес 04.12.2017
год. в 09.30 часа съгласно решението на комисията от
предходното заседание, същата започна своята работа в пълен състав:
Председател:
Боян Аврамов -зам.кмет община- Вълчедръм
Членове:
1 .Феодор Генински- юрист
2. инж. Иван Бонов-дир. дирекция, Общ. администрация
3.. Диана Алексиева - дир. Д-я Об А
4.. Радостина Захариева-директор дирекция
Поради това,че няма представители на участниците, председателят на комисията
припомни резултатите от оценката на техническите предложения и се пристъпи
към отваряне на ценовите предложения.
Участниците са предложили следните стойности:
Обособена позиция I
Име на участника
Предложена цена
„Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
169 753,00
„Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица
209 428,45
Обособена позиция II
Име на участника
„Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
„Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица

Предложена цена
45 214,38
52 445,24

При обсъждането на предложенията на участниците, комисията отново
констатира:
а/и за двете обособени позиции поради това, че има само двама участници
същите не попадат в хипотезата на чл. 72 от ЗОП;
Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците
съгласно методиката. Участниците получават следните стойности по критерия
предложена цена
Обособена позиция I
Предложена цена
Име на участника
/К1/
50
„Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
40,53
„Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица
Обособена позиция II

Предложена цена
/К1/
50
43,11

Име на участника
„Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
„Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица

Комплексната оценка на предложенията на участниците е както следва
Обособена позиция I
Процен
т
търгове
ка
надбав
ка /К2/

Име на участника

„Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
„Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица
Обособена позиция II

46,21
50,00
Процен
т
търгове
ка
надбав
ка/К2/

Име на участника

„Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
„Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица

46,72
50

Предложен
а цена
/К1/

Комплексе
н
коефициен
т/Кк/

50
40,53

96,21
90,53

Предложен
а цена
/К1/

Комплексе
н
коефициен
т/Кк/

50
43,11

96,72
93,11

На базата на комплексният коефициент, изчислен по методиката от
конкурсната документация комисията единодушно
РЕШИ:
I.Класира допуснатите до участие оферти по следния начин:
Обособена позиция I
Място
I място
II място

Участник
„Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
„Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица

Комплексен
коефициент
96,21
90,53

Обособена позиция II
Място
I Място
II Място

Участник
„Цанков 72-Комерс" ЕООД- гр. Лом
„Рефреш-2015"ЕООД-гр. Берковица

Комплексен
коефициент
96,72
93,11

•

II Място

„Рефреш-2015"ЕООД-гр.
203428595

Берковица,

2 Комисия предлага на Възложителя-Кмета на община Вълчедръм,
област Монтана на основание чл.106 ал.6 от ЗОП с мотивирано решение да
обяви класирането на участниците и участниците, класирани на първо
място да бъдат определени за изпълнители на съответните обособени
позиции
Настоящият
които първият заедно с
втория остава за
2 , ь ь А-4Председател

1.

