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УТВЪРЖДАВАМ:

МАРИНА АНГЕЛОВА
Директор на ДГ  "Велимира" – гр. Пловдив
Дата: 08.02.2017 г.

П Р О Т О К О Л
Днес, 07.02.2017г., на основание и в изпълнение на Заповед №218/07.02.2017г. на

Директора на ДГ "Велимира" и във връзка с Обява №352/26.01.2017 г., от 11:30 часа, в
административна сграда на Община Пловдив - гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, се
събра комисия за провеждане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с
предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Велимира" - гр.
Пловдив“, с три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Мляко и
млечни хранителни продукти; Обособена позиция № 2 - Месо, месни хранителни продукти,
риба и яйца; Обособена позиция № 3 - Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани
хранителни продукти;

Комисията се събра в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Наталия Видолова – външно лице - експерт по обществени поръчки, привлечен по силата на
договор за услуга.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Тодорка Балабурова – снабдител в ДГ „Велимира“

2. Йордан Петков – РПС в ДГ „Велимира“

На заседанието на комисията се яви и бе допуснат да присъства упълномощен
представител на участник в поръчката „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД - Никола
Стоянов.

Председателят на комисията получи протокола-регистър на постъпилите оферти за
участие в обществената поръчка, както и представените оферти. Комисията констатира, че до
16:30 часа на 06.02.2017 г. са постъпили две оферти, съответно от:

1. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД –Вх.№ 368/02.02.2017г./12:20 часа;
2. „СИБОТА“ ЕООД –Вх.№ 378/06.02.2017г./15:50 часа;

След получаване и запознаване със списъка с участниците, всички членове на
комисията, присъстващи на заседанието подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Декларациите бяха представени на възложителя.

След извършване на гореописаните действия, комисията пристъпи към отваряне на
постъпилите оферти по реда на тяхното подаване в съответствие с разпоредбите на чл. 97, ал.
3 от ППЗОП.

1. Офертата на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД – ЕИК: 115755582 е
представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, на която е отбелязано,
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че офертата се подава за всички обособени позиции. Комисията отвори офертата на
участника и констатира, че същата съдържа три папки с изискуемите, съгласно обявата
документи и оповести ценовите предложения, както следва:

Обособена позиция № 1 - Обща стойност на ценовото предложение в лева с
включен ДДС: 8003,20 лв.

Обособена позиция № 2 - Обща стойност на ценовото предложение в лева с
включен ДДС: 5643,70 лв.

Обособена позиция № 3 - Обща стойност на ценовото предложение в лева с
включен ДДС: 3665,95 лв.

2. Офертата на „СИБОТА“ ЕООД – ЕИК: 201129587 е представена в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, на която е отбелязано, че офертата се подава за
обособена позиция №1 "Мляко и млечни хранителни продукти". Комисията отвори офертата
на участника и констатира, че същата съдържа изискуемите, съгласно обявата документи и
оповести ценовото предложение на участника:

Обща стойност на ценовото предложение в лева с включен ДДС: 10501,50 лв.
С това публичната част от заседанието на комисията приключи и присъстващият

представител на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД напусна залата.
Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на представените

от участниците документи за съответствие с изискванията на Възложителя и ЗОП.
1. Офертата на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД, съдържа всички изискуеми

документи, изготвени и представени в съответствие с предоставените образци. Техническите
и ценовите предложения на участника за съответната обособена позиция са изготвени по
образците, предоставени в документацията на обществената поръчка и съдържат всички
изискуеми данни и информация. При проверка за аритметична вярност на ценовите
предложения за съответната обособена позиция, комисията констатира, че такава е налице.

С оглед на гореизложеното офертата на участника се допуска до оценяване.
2. Офертата на „СИБОТА“ ЕООД, съдържа всички изискуеми документи, изготвени и

представени в съответствие с предоставените образци. Техническото и ценовото
предложение на участника са изготвени по образците, предоставени в документацията на
обществената поръчка и съдържат всички изискуеми данни и информация. При проверка за
аритметична вярност на ценовото предложение, комисията констатира, че такава е налице.

С оглед на гореизложеното офертата на участника се допуска до оценяване.
Тъй като за участие в настоящата обществена поръчка са подадени две оферти за

обособена позиция №1 и една оферта съответно за обособени позиции №2 и №3 за
комисията е обективно невъзможно да извърши проверка за наличието на обстоятелствата по
чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Съгласно предварително обявеното в обявата за събиране на оферти, икономически
най-изгодната оферта за участие в настоящата обществена поръчка ще бъде определена въз
основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“. За оферта с най-ниска цена ще се счита
тази, в която е предложена най-ниска обща стойност на ценовото предложение за
съответната обособена позиция.

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП и в съответствие с предварително обявеното от
Възложителя, комисията извърши класиране на офертите по обособени позиции, както
следва:

по Обособена позиция № 1 - Мляко и млечни хранителни продукти
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1-во място: „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД – ЕИК: 115755582, с обща стойност на
ценовото предложение 8003,20 лв. с ДДС
2-ро място: „СИБОТА“ ЕООД – ЕИК: 201129587, с обща стойност на ценовото предложение
10501,50 лв. с ДДС.

по Обособена позиция № 2 - Месо, месни хранителни продукти, риба и яйца.

1-во място: „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД – ЕИК: 115755582, с обща стойност на
ценовото предложение 5643,70 лв. с ДДС.

по Обособена позиция № 3 - Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани
хранителни продукти

1-во място: „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД – ЕИК: 115755582, с обща стойност на
ценовото предложение 3665,95 лв. с ДДС.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, комисията
предлага на Възложителя да сключи договори за възлагане на поръчката по обособени
позиции №1, 2 и 3 с участника, класиран на първо място за съответната обособена позиция -
„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД – ЕИК: 115755582.

С това комисията приключи своята работа, за която се състави настоящия протокол,
състоящ се от три страници.

Настоящия протокол се предава на Възложителя за утвърждаване.

Председател:

/Наталия Видолова/ /П/

Членове

/ Тодорка Балабурова / /П/

/ Йордан Петков / /П/


