УТВЪРЖДАВАМ: .........../ П /...................

ДОНЧО ХРИСТОВ ПАЧНИКОВ
Директор ОУ :Васил Левски” гр.Априлци
ПРОТОКОЛ
От разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по
обособени позиции до ОУ „ Васил Левски”- община Априлци през 2017 г.”
Днес 14.02.2017 г. /четиринадесети февруари, две хиляди и седемнадесета година/, в
изпълнение на Заповед № 1636 – 126 от 13.02.2017 г. на Директора на ОУ „Васил Левски”
гр.Априлци, в 10:00 ч., в сградата на Основно училище „Васил Левски”, гр.Априлци,
ул.„Васил Левски” № 87, се събра комисия в състав:
1. Станка Цоневска – ЗАТС при ОУ „Васил Левски”;
2. Стелияна Маринова - гл. счетоводител на ОУ „Васил Левски”;
3. Поля Маринова – Учител в ОУ „Васил Левски”;
4. 5. Росица Пенкова – домакин ученически стол при ОУ „Васил Левски”;
5. Марко Пенов Пенов – Главен експерт “Общинска собственост, обществени
поръчки и транспорт”;
със задача: провеждане процедурата по разглеждане, оценка и класиране на офертите,
съгласно действащите нормативни документи, представени от участниците в процедура
за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:
„Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени
позиции до ОУ „ Васил Левски”- община Априлци през 2017 г.”.
Комисията констатира, че в първоначалният срок за представяне на офертни
предложения – 03.02.2017 г., 16:30 часа, съгласно обява за обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Периодични доставки по предварителни заявки на
хранителни продукти по обособени позиции до ОУ „ Васил Левски”- община Априлци през
2017 г.”, е постъпила една оферта за една от петте различни отделни обособени позиции.
За публикуваната обява за събиране на оферти, Възложителят е публикувал в портала за
обществени поръчки и „Информация за публикувана в профила на купувача обява за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” с № 9060928. Поради
постъпване на една единствена оферта, на основание чл. 188, ал. 2 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), Възложителят е удължил срока за получаване на
предложения, за което е публикувал в портала за обществени поръчки „Информацията е за
удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти” с № 9061150.
В удължения срок – 10.02.2017 г., 16:00 часа, не са постъпили други офертни
предложения за останалите четири различни отделни обособени позиции.
Получената една единствена оферта е от:
Участник № 1 – "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД, гр.Троян с оферта,
постъпила на 03.02.2017 г. в 11:10 часа, с Вх. № 1
В залата при отварянето на офертите неприсъстваха представители на
участниците подали оферти.
От деловодството на ОУ „ Васил Левски”, на Комисията бе представен входящият
регистър на подадените оферти и Списък с участниците подали предложение в
процедурата, както и беше представен един брой запечатана опаковка с постъпилата
оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени
позиции до ОУ „ Васил Левски”- община Априлци през 2017 г.”. При приемане на офертата,
същата е регистрирана във входящ регистър при деловодството, върху плика е отбелязан
входящият номер, датата и часа на получаването ий.

Членовете на Комисията, след като получиха списъка с постъпилите оферти,
попълниха декларации по реда на чл.103, ал.2 Закона за обществените поръчки (ЗОП) и
изпълнение на изискванията по чл.51, ал. 8 – 13 от Правилника за прилагане на закона за
обществените поръчки. Попълнените и подписани декларации се приложиха към досието
на организираната обществена поръчка.
Комисията откри заседанието и присъстващите се запознаха с правилата за
нейната работа.
Комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на подадените
оферти, а именно:
Участник № 1 – "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД, гр.Троян, с оферта, постъпила на
03.02.2017 г., в 11:10 часа, с Вх. № 1

Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания от
Възложителя срок и съобразно неговите изисквания. Представена е в запечатана,
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху плика участникът е посочил
необходимата информация, изискуема от Възложителя.
Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти:
1.
Оферта от "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД, гр.Троян, с входящ № 1 /
03.02.2017 г., 11:10 часа;
Комисията отвори офертата на участника, оповести всички съдържащи се
документи в опаковката, както и извърши проверка между тях и представения списък на
документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1).
След тези действия, комисията и обяви ценовото предложение на участника:
По обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”
Ценовото предложение на Участника е за сумата от 5 925 лева, [пет хиляди
деветстотин двадесет и пет лева], с вкл. ДДС
Комисията продължи своите действия, свързани с разглеждането и оценяването на
офертите в закрито заседание, съобразно предварително обявените от Възложителя
условия и изисквания и критерии за подбор.
Участникът "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД, гр.Троян е представил следните
документи:
1.
Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника
или упълномощен от него представител (Образец № 1) - представено в оригинал -1
бр.;
2.
Представяне на участника (Образец № 2) - представено в оригинал – 1 бр.;
3.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП
– Образец № 3 – представено в оригинал – 1 бр.;
4.
Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Образец № 4 –
представено в оригинал – 1 бр.;
5.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор –
Образец № 6 – представено в оригинал – 1бр.;
6.
СПИСЪК
НА
РЕГИСТРИРАНИТЕ
ТЪРГОВСКИ
ОБЕКТИ
ЗА
ПРОИЗВОДСТВО И/ИЛИ ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОРЪЧКАТА (Образец № 7) – представено в оригинал - 1бр.
7.
Удостоверение за регистрация на обект и документ за собственост или
договор за наем на обекта валиден за срока на договора - представено копие – 1 бр.;
8.
СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИТЕ АВТОМОБИЛ/И, ОПРЕДЕЛЕН/И ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Образец № 8) - представено в оригинал – 1 бр.;
9.
Копия от регистрационните талони, удостоверяващи собствеността и
общата товароносимост на специализираните превозни средства, както и валидни
разрешителни за превоза на името на участника съгласно изискванията на
БАБХ/ОБДХ. - Представено копие – 4 бр.
10.
Техническо предложение – Образец № 9 – представено в оригинал – 1 бр.;

11.
Ценово предложение – Образец № 10 - представено в оригинал – 1 бр.;
12.
Образец № 10.1; представено в оригинал – 1 бр.
1.
Копие на сертификати : ISO 22000:2005, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007,
ISO 14001:2004 - представено копие – 4 бр.
Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и
офертата му е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, а именно
участникът разполага с обект за производство с храни регистриран по реда на чл.12, ал.10
от Закона за храните и разполага с три регистрирани автомобила, за които са издадени
валидни разрешителни за превоз на името на участника, съгласно изискванията на
БАБХ/ОБДХ.
Ето защо Комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка офертата на
участника "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД, гр.Троян по обособена позиция № 1 „Хляб
и хлебни продукти”.
Комисията единодушно класира на първо място по обособена позиция № 1 „Хляб и
хлебни продукти” участника "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД, гр.Троян.
Комисията предлага на Директора на Основно училище „Васил Левски”, гр.Априлци, да
сключи договор за доставка на хранителни продукти по обособена позиция № 1 „Хляб и
хлебни продукти” с "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД, гр.Троян.
Комисията приключи своята работа на 15.02.2017 г., състави настоящия протокол и
го предаде в едно с цялата документация на Възложителя, за утвърждаване.
Предвид факта, че за обособени позиции № 2, 3, 4 и № 5 няма нито една постъпила
оферта, включително след удължаване на срока по чл.188, ал. 2 и първоначалните условия
на поръчката не са променени, предлага на Възложителя на основание чл.191, ал.1, т.1 от
Закона за обществените поръчки, да изпрати покана до определено/и от него лице/лица, за
възлагане изпълнението на предвидените доставки по тези позиции.
Настоящият протокол от работата на Комисията, ведно с декларациите за липса
на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, подадените оферти, както и цялата
събрана документация да се представи на Директора на ОУ „Васил Левски” гр.Априлци за
вземане на окончателно решение.
Комисията състави настоящия протокол в един екземпляр.
Комисия:
……………/ П /……………….
Станка Цоневска

……………/ П /……………….
Стелияна Маринова

……………/ П /……………….
Поля Маринова

……………/ П /……………….
Росица Пенкова

……………/ П /……………….
Марко Пенов
*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

