Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия
ПРОТОКОЛ
№2
Днес 22.12.2014 г. в кабинета на Директора на Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр.
Провадия от 11:30 ч. се проведе заседание на комисията за провеждане на открита процедура по
ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова
храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от 1-ви до Vltl-ми
клас на Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия" с две обособени позиции - Първа
обособена позиция „Приготвяне и доставка на закуска за децата от подготвителен
клас и учениците от 1-ви до IV-mu клас в Първо ОУ „Христо Смирненски"- гр. Провадия"
и Втора обособена позиция - „Приготвяне и доставка на обяд за учениците от 1-ви до
VIII- ми клас на Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия", вписана под №01878-20140002 в Регистъра на обществени поръчки, воден от Агенция за обществени поръчки. Комисията е
назначена на основание чл.34, ал.1 от Закона за обществените поръчки със Заповед №РД 01-0472 от 22.12.2014 година на изпълняващия длъжността Директор на Първо ОУ „Христо
Смирненски" - гр. Провадия в качеството му на Възложител по смисъла на Закона за
обществените поръчки.
Комисията е в състав:
Председател:
Богдана Стойчева, главен юрисконсулт в Община Провадия, квалификация
правоспособен юрист.
Членове:
1.
Стилияна Радева, медицински фелдшер в Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр.
Провадия, с професионална компетентност в областта на приготвяне на храна за деца и ученици
при условията на столово хранене;
2.
Жана Белева, работник кухня в Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия, с
професионална компетентност в областта на приготвяне на храна за деца и ученици при
условията на столово хранене;
3.
Кристина Соякова, счетоводител в Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия, с
професионална квалификация - икономист;
4.
Светлана Раднева, външен експерт вписан под per. №ВЕ - 511 от 31.10.2014 година
в регистъра на външни експерти воден от Агенция за обществени поръчки, с професионална
компетентност в областта на приготвяне и доставка на храна за деца и ученици при спазване на
изискванията на столовото хранене.
Резервни членове на комисията:
1. Галина Късадечева, на длъжност ст. учител в Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр.
Провадия, професионална квалификация - начален учител, с професионална компетентност в
областта на приготвяне на храна за деца и ученици при условията на столово хранене;
2. Ваня Иванова, на длъжност ЗАС в Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия,
професионална квалификация - инженер по компютърна техника и технологии, с професионална
компетентност в областта на приготвяне на храна за деца и ученици при условията на столово
хранене;
3. Стефка Христова, на длъжност ст. учител в Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр.
Провадия, професионална квалификация - учител по математика и физика, с професионална
компетентност в областта на приготвяне на храна за деца и ученици при условията на столово
хранене.
Комисията заседава в пълен състав в редовния си състав.
Комисията започна работата си в изпълнение на Решение № 2 от Протокол №1 от
22.12.2014 година. Председателят на комисията уточни, че в предходното заседание са
разгледани офертите и на тримата участници в процедурата, като от същите не са изисквани
допълнителни документи, т.к. е констатирано, че са представени всички документи и офертите им
отговарят на поставените минимални изисквания към критериите за подбор, а именно:
По отношение на първия участник в процедурата „Чир Голдън Рест" ЕАД комисията
установи, че същият е представил всички изискуеми документи от Възложителя и отговаря на
поставените минимални изисквания, а именно:

- Участника „Чир Голдън Рест" ЕАД е изпълнил най-малко една услуга с предмет еднакъв
или сходен на предмета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване
на офертата;
- Участника „Чир Голдън Рест" ЕАД разполага с минимум едно транспортно средство,
чрез което да се извършва доставката на готовата храна;
- Участника „Чир Голдън Рест" ЕАД разполага с минимум един обект, който да е
регистриран като обект за производство и/или търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за
храните.
По отношение на втория участник в процедурата „Тронис" ЕООД комисията установи, че
същият е представил всички изискуеми документи от Възложителя и отговаря на поставените
минимални изисквания, а именно:
- Участника „Тронис" ЕООД е изпълнил най-малко една услуга с предмет еднакъв или
сходен на предмета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на
офертата;
- Участника „Тронис" ЕООД разполага с минимум едно транспортно средство, чрез което
да се извършва доставката на готовата храна;
- Участника „Тронис" ЕООД разполага с минимум един обект, който да е регистриран като
обект за производство и/или търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за храните.
По отношение на третия участник в процедурата „Боян Боев 08" ЕООД комисията
установи, че същият е представил всички изискуеми документи от Възложителя и отговаря на
поставените минимални изисквания, а именно:
- Участника „Боян Боев 08" ЕООД е изпълнил най-малко една услуга с предмет еднакъв
или сходен на предмета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване
на офертата;
- Участника „Боян Боев 08" ЕООД разполага с минимум едно транспортно средство, чрез
което да се извършва доставката на готовата храна;
- Участника „Боян Боев 08" ЕООД разполага с минимум един обект, който да е
регистриран като обект за производство и/или търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за
храните.
След извършване на горепосочените действия комисията обсъди и прие следното
РЕШЕНИЕ №1
Допуска участниците „Чир Голдън Рест" ЕАД, с оферта по Втора обособена позиция,
„Тронис" ЕООД с оферта по Първа обособена позиция и „Боян Боев 08" ЕООД с оферта по
Първа обособена позиция до разглеждане на документите им в плик №2 "Предложение за
изпълнение на поръчката" по съответните обособени позиции.
Мотиви:
Участниците „Чир Голдън Рест" ЕАД, „Тронис" ЕООД и „Боян Боев 08" ЕООД са
представили оферти, които съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя в
обществената поръчка.
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВЪЗДЪРЖАЛИ О Е " - 0
КВОРУМ - 5
След вземане на горното решение комисията премина към разглеждането на плик №2
„Предложение за изпълнение на поръчката" на допуснатия участник.
Участника „Чир Голдън Рест" ЕАД е представил техническо предложение за изпълнение
на поръчката, както и декларация по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП в която е посочил, че няма информация в
офертата му, която да представлява търговска тайна или друга подобна.
В техническото си предложение по Втора обособена позиция участника е посочил, че ще
приготвя и в последствия ще доставя храната в специално помещение определено от училището,
като гарантира, че ще спазва определените нормативни изисквания посочени в действащата
нормативна уредба. Участника е декларирал, че обедите ще бъдат приготвяни в деня на
доставката, както и че същите ще бъдат опаковани, етикетирани и маркирани съобразно
Наредбата за изискванията за етикетирането и предоставянето на храните, придружени от
търговски документ или сертификат за годност, качество и произход или друг аналогичен

документ, съгласно изискванията на Закона за храните. Участника е декларирал, че при
подготовка на менюто за приготвяне и доставка на обедите за децата и учениците се задължава
да спазва изискванията на Възложителя при формирането, както и че ще осигури разнообразие
съобразно техническата спецификация на Възложителя. Участника е посочил, че конкретната
доставка на готови за консумация обедни менюта според заявените от Възложителя брой
ученици ще се изпълнява до 12,00 часа, всеки учебен ден. Участника е посочил в техническото си
предложение, че в случай, че му бъде отправена рекламация за доставено обедно меню от
представляващия възложителя ще достави ново обедно меню, което напълно отговаря на
изискванията на възложителя и на нормативните актове, посочени в техническата спецификация
в срок до 20 (двадесет) минути, като транспортните разходи за неприетата доставка ще бъдат за
негова сметка.
Комисията се запозна с изложеното в техническото предложение на участника и
констатира, че в същото се съдържа информация, която съответства с въведените изисквания от
Възложителя в техническата спецификация. Комисията констатира, че предложеният срок за
реакция в случай на рекламация от участника е в съответствие с въведените от Възложителя
условия изисквания. В тази връзка комисията счита, че участника е представил оферта, която
съответства на критериите на Възложителя и същата следва да бъде допусната до оценка на
техническото предложение.
Участника „Тронис" ЕООД е представил техническо предложение за изпълнение на
поръчката, както и декларация по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП в която е посочил, че няма информация в
офертата му, която да представлява търговска тайна или друга подобна.
В техническото си предложение по Първа обособена позиция участника е посочил, че ще
приготвя и в последствия ще доставя храната в специално помещение определено от училището,
като гарантира, че ще спазва определените нормативни изисквания посочени в действащата
нормативна уредба. Участника е декларирал, че закуските ще бъдат приготвяни в деня на
доставката, както и че същите ще бъдат опаковани, етикетирани и маркирани съобразно
Наредбата за изискванията за етикетирането и предоставянето на храните, придружени от
търговски документ или сертификат за годност, качество и произход или друг аналогичен
документ, съгласно изискванията на Закона за храните. Участника е декларирал, че при
подготовка на менюто за приготвяне и доставка на закуски се задължава да спазва изискванията
на Възложителя при формирането, както и че ще осигури разнообразие съобразно техническата
спецификация на Възложителя. Участника е посочил, че конкретната доставка на готови за
консумация закуски според заявените от Възложителя брой ученици ще се изпълнява до 8,00
часа, всеки учебен ден. Участника е посочил в техническото си предложение, че в случай, че му
бъде отправена рекламация за доставена закуска от представляващия възложителя ще достави
закуска, която напълно отговаря на изискванията на възложителя и на нормативните актове,
посочени в техническата спецификация в срок до 20 (двадесет) минути, като транспортните
разходи за неприетата доставка ще бъдат за негова сметка.
Комисията се запозна с изложеното в техническото предложение на участника и
констатира, че в същото се съдържа информация, която съответства с въведените изисквания от
Възложителя в техническата спецификация. Комисията констатира, че предложеният срок за
реакция в случай на рекламация от участника е в съответствие с въведените от Възложителя
условия изисквания. В тази връзка комисията счита, че участника е представил оферта, която
съответства на критериите на Възложителя и същата следва да бъде допусната до оценка на
техническото предложение.
Участника „Боян Боев 08" ЕООД е представил техническо предложение за изпълнение на
поръчката, както и декларация по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП в която е посочил, че има информация в
офертата му, която да представлява търговска тайна или друга подобна. В тази връзка комисията
установи, че единствената информация, която се съдържа в техническото предложение, която е
попълнена от участника е времето за срок на реакция при отправена рекламация от страна на
Възложителя, която се явява и част от оценката на офертата на участника съобразно
утвърдената методика за оценка на офертите, поради което и същата не може да представлява
конфиденциална информация и предлага на Възложителя да не прилага разпоредбите на чл. 33,
ал.4 от ЗОП за заличаване на тази информация.
В техническото си предложение по Първа обособена позиция участника е посочил, че ще
приготвя и в последствия ще доставя храната в специално помещение определено от училището,
като гарантира, че ще спазва определените нормативни изисквания посочени в действащата
нормативна уредба. Участника е декларирал, че закуските ще бъдат приготвяни в деня на
доставката, както и че същите ще бъдат опаковани, етикетирани и маркирани съобразно
Наредбата за изискванията за етикетирането и предоставянето на храните, придружени от
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търговски документ или сертификат за годност, качество и произход или друг аналогичен
документ, съгласно изискванията на Закона за храните. Участника е декларирал, че при
подготовка на менюто за приготвяне и доставка на закуски се задължава да спазва изискванията
на Възложителя при формирането, както и че ще осигури разнообразие съобразно техническата
спецификация на Възложителя. Участника е посочил, че конкретната доставка на готови за
консумация закуски според заявените от Възложителя брой ученици ще се изпълнява до 8,00
часа, всеки учебен ден. Участника е посочил в техническото си предложение, че в случай, че му
бъде отправена рекламация за доставена закуска от представляващия възложителя ще достави
закуска, която напълно отговаря на изискванията на възложителя и на нормативните актове,
посочени в техническата спецификация в срок до 15 (петнадесет) минути, като транспортните
разходи за неприетата доставка ще бъдат за негова сметка.
Комисията се запозна с изложеното в техническото предложение на участника и
констатира, че в същото се съдържа информация, която съответства с въведените изисквания от
Възложителя в техническата спецификация. Комисията констатира, че предложеният срок за
реакция в случай на рекламация от участника е в съответствие с въведените от Възложителя
условия изисквания. В тази връзка комисията счита, че участника е представил оферта, която
съответства на критериите на Възложителя и същата следва да бъде допусната до оценка на
техническото предложение.
След извършване на горепосочените действия комисията премина към прилагане на
предварително утвърдената методика на Възложителя за определяне на комплексната оценка на
офертите по отношение на показателите посочени в техническите предложения на участниците.
По първа обособена позиция „Приготвяне и доставка на закуска за децата от
подготвителен клас и учениците от 1-ви до IV-mu клас в Първо ОУ „Христо Смирненски"
- гр. Провадия"
Показател П2 - Време за реакция след рекламация
П2 = (С min/ Ci) х 100, където
Cmin е минимално предложеното време за реакция (в минути - цяло число) след
рекламация от страна на Възложителя в което Изпълнителят следва да подмени върнатите
закуски и достави нови на адреса на Възложителя, съгласно Техническото предложение на
участника предложил най-кратък срок за време за реакция след рекламация по Първа обособена
позиция.
Ci е предложеното време за реакция след рекламация (в минути - цяло число) от страна
на Възложителя в което Изпълнителят следва да подмени върнатите закуски и да достави нови
на адреса на Възложителя, съгласно Техническото предложение на съответния участник за
изпълнение на поръчката по Първа обособена позиция.
След прилагане на горепосочената формула, точките получени от участниците по
показател „Време за реакция след рекламация" по Първа обособена позиция са както следва.
- „Тронис" ЕООД - 75 точки;
- „Боян Боев 08" ЕООД - 100 точки.
По втора обособена позиция „Приготвяне и доставка на обяд за учениците от 1-ви
до VIII- ми клас на Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия"
Показател П2 - Време за реакция след рекламация
П2 = (С min/ Ci) х 100, където
Cmin е минимално предложеното време за реакция (в минути - цяло число) след
рекламация от страна на Възложителя в което Изпълнителят следва да подмени върнатите
обедни менюта и да достави нови на адреса на Възложителя, съгласно Техническото
предложение на участника предложил най-кратък срок за време за реакция след рекламация по
Втора обособена позиция.
Ci е предложеното време за реакция след рекламация (в минути - цяло число) от страна
на Възложителя в което Изпълнителят следва да подмени върнатите обедни менюта и да
достави нови на адреса на Възложителя, съгласно Техническото предложение на съответния
участник за изпълнение на поръчката по Втора обособена позиция.
След прилагане на горепосочената формула, точките получени от участника по показател
„Време за реакция след рекламация" по Втора обособена позиция са както следва:
- „Чир Голдън Рест" ЕАД - 100 точки.
След като комисията определи точките по параметрите от предложението за изпълнение
на поръчката, последната взе и обсъди следното
РЕШЕНИЕ №2

1. На основание чл.69а и 71, ал.1 от Закона за обществените поръчки допуска участниците
„Чир Голдън Рест" ЕАД, „Наше село" ЕООД, „Тронис" ЕООД и „Боян Боев 08" ЕООД до отваряне
на ценовото му предложение за обществената поръчка.
2. Обявява оценка на предложението на участниците в процедурата от техническото им
предложения, както следва:
Време за реакция след рекламация:
По Първа обособена позиция:
- „Тронис" ЕООД - 75 точки;
- „Боян Боев 08" ЕООД - 100 точки.
По Втора обособена позиция:
- „Чир Голдън Рест" ЕАД - 100 точки.
Мотиви: Участниците са представили всички изискуеми документи по съответната
обособена позиция и същите отговарят на предварително обявените от Възложителя изисквания.
"ЗА" — 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0
КВОРУМ - 5
След приключване горепосочените действия, председателя на комисията в съответствие с
разпоредбите на чл.69а, ал.З от ЗОП предложи на членовете отварянето на ценовите оферти да
бъде на 30.12.2014 година от 08:30 часа с оглед на факта, че това може да бъде извършено не
по-рано от два работни дни, считано от датата на обявяването на съобщението за отваряне на
ценовите оферти. След направеното уточнение, комисията прие следното
РЕШЕНИЕ №3
Отлага своята работа по отваряне и оповестяване на ценовата оферта на допуснатите
участници в процедурата по съответните обособени позиции за 30.12.2014 година от 08:30 часа,
за която дата и час да се състави съобщение и същото да се публикува в профила на купувача на
официалната интернет страница на Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия.
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0
КВОРУМ - 5
Настоящия протокол е съставен на 22.12.2014 година след приключване на заседанието на
комисията и съдържа 5 (пет) страници.
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