ПРОТОКОЛ
по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП на комисията за разглеждане и оценка на офертите и класирането на
участниците по обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите
на Детска градина № 2 „Усмивка“, с.Камбурово”, проведена по реда на глава 26 от ЗОП

Днес, 08.05.2019 г., от 11:00 часа, в кабинета на технически сътрудник на ДГ №2 „Усмивка”,
с. Камбурово, на адрес: гр. Омуртаг, ул. „28-ми януари“ № 1(срещу пощата, бивша ЦДГ№2), на
основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, се проведе публично заседание на комисията, назначена със
Заповед № 246/08.05.2019г. на директора на ДГ№2 „Усмивка”, с.Камбурово за разглеждане, оценка и
класиране на офертите в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: “Доставка
на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 2 „Усмивка“, с. Камбурово”, с
уникален код на информацията за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, в Портала за обществени поръчки 9087684 от 22.04.2019г. Тъй
като в първоначално определения срок за подаване на оферти (02.05.2019г.,16.00ч.) са постъпили помалко от три (3) оферти, на 03.05.2019 г. е публикувана информация за публикувана в профила на
купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с ID 9087979, с която срокът
за подаване на оферти е удължен до 07.05.2019 г., 16.00 часа.
Комисията е назначена по реда на чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, като нейният състав включва:
Председател: Халиме Адемова- гл. юрисконсулт в Община Омуртаг;
Членове: 1. Юлияна Драгнева Стоичкова- счетоводител;
2. Севие Хюсеинова Ахмедова- гл. учител.
Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в обществената поръчка, ведно с
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, под формата на входящ регистър, бяха предадени на
Председателя на Комисията в 10.50 часа.
Докладвано бе, че до крайния срок за получаване на оферти са постъпили две оферти, а
именно долупосочените, оповестени от Председателя на Комисията, а именно:
1.”Братя Великови” ООД, с вх.№ 1/02.05.2019г.,15,00 ч.;
2.”Ертан 71” ЕООД, с вх.№ 2/02.05.2019г.,15,36ч.;
След получаване на офертите членовете на Комисията попълниха и подписаха декларации по
чл. 103, ал. 2 от ЗОП. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
След като констатира, че са налице всички законови предпоставки за отваряне на офертите –
подадени са в срок, в запечатани непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост, Комисията пристъпи
към работа и отвори офертите по реда на тяхното постъпване.
”Братя Великови” ООД участва за обособени позиции № № 1, 2, 3 и 4.
”Ертан 71” ЕООД участва за обособени позиции № № 1, 2, 3 и 4.
След отварянето на офертите и след проверка на съдържанието на приложеното в
Документацията на всеки участник Ценово предложение за изпълнение на дейностите, предмет на
възлагане, Комисията установи, че всяко ценово предложение е представено, съгласно условията за
участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя.
Председателят на Комисията оповести ценовите предложения на участниците за изпълнение
на “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 2 „Усмивка“, с.
Камбурово”, както следва:
„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД
За Обособена позиция № 1: “Хляб и хлебни изделия” – 6 125 лв. без ДДС или 7 350 лева с ДДС
За Обособена позиция № 2: “Месни продукти и млечни продукти”-25 360 лв. без ДДС или 30 432 лв.
с ДДС;
За Обособена позиция № 3: “Различни хранителни продукти и консерви”- 7 573 лв. без ДДС или
9 087,60 лв. с ДДС;
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За Обособена позиция № 4: “Плодове и зеленчуци”- 11 245 лв. без ДДС или 13 494 лв. с ДДС.

„ЕРТАН 71” ЕООД
За Обособена позиция № 1: “Хляб и хлебни изделия” – 6 086лв. без ДДС или 7 303,20 лева с ДДС
За Обособена позиция № 2: “Месни продукти и млечни продукти”-25 345 лв. без ДДС или 30 414 лв.
с ДДС;
За Обособена позиция № 3: “Различни хранителни продукти и консерви”- 7 554,10 лв. без ДДС или
9 064,92 лв. с ДДС;
За Обособена позиция № 4: “Плодове и зеленчуци”- 14 082 лв. без ДДС или 16 898,40 лв. с ДДС.
С извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от работата на
Комисията, след което Председателят й закри заседанието.
Комисията продължи работата си с разглеждане на представените документи в офертите на
участниците в настоящата обществена поръчка.
1.Офертата на „Братя Великови” ООД бе подробно разгледана и проверена за наличието или
липсата на задължително изискващите се документи съгласно изискванията на възложителя и дали те
отговарят на минималните изисквания. Участникът представя: Опис на документите, съдържащи се в
офертата; Представяне на участника; Декларации по чл.192, ал.2 от ЗОП (за обстоятелствата по чл.54,
ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП)- от Стефан Великов и Веселин Великов; Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП (за
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП) от Веселин Великов; Декларация за наличието на
Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните; Декларация, съдържаща списък на
МПС, с които участникът ще разполага за изпълнение предмета на обществената поръчка;
Декларация по чл. 3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДР; Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
Техническо предложение за обособена позиция №1; Техническо предложение за обособена позиция
№2; Техническо предложение за обособена позиция №3; Техническо предложение за обособена
позиция №4; Предлагана цена за обособена позиция№1; Предлагана цена за обособена позиция№2;
Предлагана цена за обособена позиция№3; Предлагана цена за обособена позиция №4.
Офертата на „Братя Великови” ООД съдържа изискуемите документи съгласно обявата и
одобрената документация за настоящата обществена поръчка.
2. Офертата на „Ертан 71” ЕООД бе подробно разгледана и проверена за наличието или липсата на
задължително изискващите се документи съгласно изискванията на възложителя и дали те отговарят
на минималните изисквания. Участникът представя: Опис на документите, които се съдържат в
офертата на участника; Представяне на участника; Техническо предложение за обособена позиция
№1; Техническо предложение за обособена позиция №2; Техническо предложение за обособена
позиция №3; Техническо предложение за обособена позиция №4; Предлагана цена за обособена
позиция№ 1; Предлагана цена за обособена позиция№2; Предлагана цена за обособена позиция№ 3;
Предлагана цена за обособена позиция№ 4; Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП (за обстоятелствата
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП); Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 3 - 6 ЗОП); Декларация за подизпълнител – няма да ползват; Декларация, за това че няма да
ползват трето лице; Декларация за наличието на Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за
храните; Декларация по чл. 3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДР; Декларация, съдържаща списък на МПС,
с които участникът ще разполага за изпълнение предмета на обществената поръчка; Декларация за
липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Офертата на „Ертан 71” ЕООД съдържа изискуемите документи съгласно обявата и
одобрената документация за настоящата обществена поръчка.
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В резултат от разглеждането на офертите за участие в настоящата обществена поръчка,
комисията единодушно РЕШИ :
► Допуска „Братя Великови” ООД до разглеждане на Ценови предложения
► Допуска „Ертан 71“ ЕООД до разглеждане на Ценово предложение.
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците.
„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД
Ценовото предложение на „Братя Великови” ООД за Обособена позиция № 1: “Хляб и хлебни
изделия” е 6 125 (шест хиляди сто двадесет и пет) лв. без ДДС или 7 350 (седем хиляди триста и
петдесет) лева с ДДС.
Комисията извърши проверка на предложените цени за обособена позиция № 1 “Хляб и
хлебни изделия” за съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията установи:
предложението на участника включва всички позиции, посочените цени са в лева с точност до втория
знак след десетичната запетая, няма различие между единичните цени и калкулираната обща
стойност, няма аритметични грешки. В резултат на гореизложеното комисията констатира, че
ценовото предложение на участника „Братя Великови” ООД за обособена позиция № 1 съответства
на изискванията на Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.
Ценовото предложение на „Братя Великови” ООД за Обособена позиция № 2: “Месни
продукти и млечни продукти” е 25 360 (двадесет и пет хиляди триста и шестдесет) лв. без ДДС или
30 432 (тридесет хиляди четиристотин тридесет и два) лв. с ДДС.
Комисията извърши проверка на предложените цени за обособена позиция № 2 “Месни
продукти и млечни продукти” за съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията установи:
предложението на участника включва всички позиции, посочените цени са в лева с точност до втория
знак след десетичната запетая, няма различие между единичните цени и калкулираната обща
стойност, няма аритметични грешки. В резултат на гореизложеното комисията констатира, че
ценовото предложение на участника „Братя Великови” ООД за обособена позиция № 2 съответства
на изискванията на Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.
Ценовото предложение на „Братя Великови” ООД за Обособена позиция № 3: “Различни
хранителни продукти и консерви” е 7 573 (седем хиляди петстотин седемдесет и три) лв. без ДДС или
9 087,60 (девет хиляди осемдесет и седем лева и 60ст.) лв. с ДДС.
Комисията извърши проверка на предложените цени за обособена позиция № 3 “Различни
хранителни продукти и консерви” за съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията
установи: предложението на участника включва всички позиции, посочените цени са в лева с точност
до втория знак след десетичната запетая, няма различие между единичните цени и калкулираната
обща стойност, няма аритметични грешки. В резултат на гореизложеното комисията констатира, че
ценовото предложение на участника „Братя Великови” ООД за обособена позиция № 3 съответства
на изискванията на Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.
Ценовото предложение на „Братя Великови” ООД за Обособена позиция № 4: “Плодове и
зеленчуци” е 11 245 (единадесет хиляди двеста четиридесет и пет) лв. без ДДС или 13 494
(тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и четири) лв. с ДДС.
Комисията извърши проверка на предложените цени за обособена позиция № 4 “Плодове и
зеленчуци” за съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията установи: предложението на
участника включва всички позиции, посочените цени са в лева с точност до втория знак след
десетичната запетая, няма различие между единичните цени и калкулираната обща стойност, няма
аритметични грешки. В резултат на гореизложеното комисията констатира, че ценовото предложение
на участника „Братя Великови” ООД за обособена позиция № 4 съответства на изискванията на
Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.
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„ЕРТАН 71” ЕООД
Ценовото предложение на „Ертан 71” ЕООД за Обособена позиция № 1: “Хляб и хлебни
изделия” е 6 086 (шест хиляди осемдесет и шест) лв. без ДДС или 7 303,20 (седем хиляди триста и три
и 20ст.) лева с ДДС.
Комисията извърши проверка на предложените цени за обособена позиция № 1 “Хляб и
хлебни изделия” за съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията установи:
предложението на участника включва всички позиции, посочените цени са в лева с точност до втория
знак след десетичната запетая, няма различие между единичните цени и калкулираната обща
стойност, няма аритметични грешки. В резултат на гореизложеното комисията констатира, че
ценовото предложение на участника „Ертан 71” ЕООД за обособена позиция № 1 съответства на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.
Ценовото предложение на „Ертан 71” ЕООД за Обособена позиция № 2: “Месни продукти и
млечни продукти” е 25 345 (двадесет и пет хиляди триста четиридесет и пет) лв. без ДДС или 30 414
(тридесет хиляди четиристотин и четиринадесет) лв. с ДДС.
Комисията извърши проверка на предложените цени за обособена позиция № 2 “Месни
продукти и млечни продукти” за съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията установи:
предложението на участника включва всички позиции, посочените цени са в лева с точност до втория
знак след десетичната запетая, няма различие между единичните цени и калкулираната обща
стойност, няма аритметични грешки. В резултат на гореизложеното комисията констатира, че
ценовото предложение на участника „Ертан 71” ЕООД за обособена позиция № 2 съответства на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.
Ценовото предложение на „Ертан 71” ЕООД за Обособена позиция № 3: “Различни
хранителни продукти и консерви” е 7 554,10 (седем хиляди петстотин петдесет и четири лева и 10ст.)
лв. без ДДС или 9 064,92 (девет хиляди шестдесет и четири лева и 92ст.) лв. с ДДС.
Комисията извърши проверка на предложените цени за обособена позиция № 3 “Различни
хранителни продукти и консерви” за съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията
установи: предложението на участника включва всички позиции, посочените цени са в лева с точност
до втория знак след десетичната запетая, няма различие между единичните цени и калкулираната
обща стойност, няма аритметични грешки. В резултат на гореизложеното комисията констатира, че
ценовото предложение на участника „Ертан 71” ЕООД за обособена позиция № 3 съответства на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.
Ценовото предложение на „Ертан 71” ЕООД за Обособена позиция № 4: “Плодове и
зеленчуци” е 14 082 (четиринадесет хиляди осемдесет и два) лв. без ДДС или 16 898,40 (шестнадесет
хиляди осемстотин деветдесет и осем лв. и 40ст.) лв. с ДДС.
Комисията извърши проверка на предложените цени за обособена позиция № 4 “Плодове и
зеленчуци” за съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията установи: предложението на
участника включва всички позиции, посочените цени са в лева с точност до втория знак след
десетичната запетая, няма различие между единичните цени и калкулираната обща стойност, няма
аритметични грешки. В резултат на гореизложеното комисията констатира, че ценовото предложение
на участника „Ертан 71” ЕООД за обособена позиция № 4 съответства на изискванията на
Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.

Във връзка с гореизложеното комисията, РЕШИ:
1.допуска до оценяване и класиране офертите на участниците в настоящата обществена
поръчка, както следва:
„Братя Великови” ООД – за обособени позиции№№1,2, 3 и 4
„Ертан 71” ЕООД за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4
Съгласно обявата и одобрената документация за участие критерият за възлагане е най-ниска
цена.
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Комисията извърши на КЛАСИРАНЕ на участниците в обществена поръчка с предмет:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 2 „Усмивка“, с.
Камбурово”, Обособена позиция № 1: “Хляб и хлебни изделия”:
I-во място „Ертан-71” ЕООД, с предлагана цена 6 086 лв. без ДДС или 7 303,20 лева с ДДС
II-ро място „Братя Великови” ООД, с предлагана цена 6 125 лв. без ДДС или 7 350 лева с ДДС
Комисията извърши на класиране на участниците в обществена поръчка с предмет:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 2 „Усмивка“,
с.Камбурово”, Обособена позиция № 2: “Месни продукти и млечни продукти”:
I-во място „Ертан-71” ЕООД, с предлагана цена 25 345 лв. без ДДС или 30 414 лева с ДДС
II-ро място „Братя Великови” ООД, с предлагана цена 25 360 лв. без ДДС или 30 432 лева с ДДС
Комисията извърши на класиране на участниците в обществена поръчка с предмет:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 2 „Усмивка“,
с.Камбурово”, Обособена позиция № 3: “Различни хранителни продукти”:
I-во място „Ертан-71” ЕООД, с предлагана цена 7 554,10 лв. без ДДС или 9 064,92 лева с ДДС
II-ро място „Братя Великови” ООД, с предлагана цена 7 573 лв. без ДДС или 9 087,60 лв. с ДДС
Комисията извърши на класиране на участниците в обществена поръчка с предмет:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 2 „Усмивка“,
с.Камбурово”, Обособена позиция № 4: “Плодове и зеленчуци”:
I-во място „Братя Великови” ООД, с предлагана цена 11 245 лв. без ДДС или 13 494 лева с ДДС
II-ро място „Ертан-71” ЕООД, с предлагана цена 14 082 лв. без ДДС или 16 898,40 лева с ДДС
В предвид гореизложеното комисията взе с единодушие следното
РЕШЕНИЕ:
ПРЕДЛАГА на възложителя– Директора на ДГ№2 „Усмивка”, с.Камбурово да възложи
изпълнението на:
Обособена позиция № 1: “Хляб и хлебни изделия” на участника „Ертан-71” ЕООД,
Обособена позиция № 2: “Месни продукти и млечни продукти” на участника „Ертан-71” ЕООД,
Обособена позиция № 3: “Различни хранителни продукти и консерви” на участника „Ертан-71”
ЕООД и
Обособена позиция № 4: “Плодове и зеленчуци” на участника „Братя Великови” ООД,
след като представят изискуемите документи, издадени от компетентните органи, за удостоверяване
липсата на основанията за отстраняване, както и за съответствие с поставените критерии за подбор.
Комисията приключи своята работа на 10.05.2019 година. Особени мнения и/или отделни
становища не бяха направени. За резултатите от работата си, Комисията състави и подписа, при
пълно единодушие, настоящия протокол, отразяващ цялостната й работа. Настоящият протокол е
предаден на Възложителя, заедно с цялата документация.
ПОДПИСАЛИ:
Комисия, назначена със Заповед № 246/08.05.2019г. на Директора на ДГ № 2 ”Усмивка”, с.
Камбурово
1. Халиме Адемова…/П/….
Заличено на осн. Чл.4 от Регламент 2016/679,
във вр. с чл.36а, ал.3 от ЗОП

2. Юлияна Стоичкова…./П/
Заличено на осн. Чл.4 от Регламент 2016/679,
във вр. с чл.36а, ал.3 от ЗОП

3. Севие Ахмедова……/П/….
Заличено на осн. Чл.4 от Регламент 2016/679,
във вр. с чл.36а, ал.3 от ЗОП

УТВЪРДИЛ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Емел Расимова …../П/…… Заличено на осн. Чл.4 от Регламент 2016/679,
Директор на ДГ №2 „Усмивка”
Дата на утвърждаване: 13.05.2019г.

във вр. с чл.36а, ал.3 от ЗОП
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