ОДОБРИЛ:
/п/
ДИРЕКТОР:
/Д-р Владимир Нейчев Трънов/
П Р О Т О К О Л
Днес 13.10.2015г. в гр.Раднево се събра комисията, определена със
Заповед № 1176/13.10.2015г. на Директора на ДПБ”Д-р Г.Кисьов”
гр.Раднево в състав:
Председател: Таня Кирева Николова –инструктор по хранене
Членове: 1.Николай Стоянов Кирев – юрист
2.Недялка Михайлова Димитрова – главна мед.сестра
Комисията започна своята работа в 08.30 часа. Тя констатира, че
публична покана с уникален код 9046269 с предмет ”Доставка на млечни
хранителни продукти ” е била публично достъпна в Портала за обществени
поръчки в периода от 09,20 часа на 29.09.2015г. до 23,59 часа на
12.10.2015г.
На заседанието й не присъстват представители на участниците, на
средствата за масово осведомяване и други лица.
В определения срок са постъпили следните оферти:
1.Вх.№1/08.10.2015г. – 10,30ч. на „Надежда 2000”ЕООД гр.Пловдив
2.Вх.№2/12.10.2015г. –12.25ч. на „Уикенд”ООД гр. Димитровград
3.Вх.№3/12.10.015г.–12.40ч. на”Коеви”ЕООД гр.Раднево
4.Вх.№4/12.10.2015г. – 12.55ч. на”Стелит 1”ЕООД гр. Севлиево
Комисията отвори офертите по реда на постъпването им и оповести
съдържащите се в тях документи. При това тя установи следните
документи в отделните оферти:
1.Оферта вх.№1/08.10.2015г. на „Надежда 2000”ЕООД гр.Пловдив –
оферта, техническо предложение, ценово предложение.
2.Оферта вх.№2/12.10.2015г. на „Уикенд”ООД гр. Димитровград –
оферта, списък на документите от офертата, документите от този списък.
3.Оферта вх.№3/12.10.2015г. на „Коеви”ЕООД гр. Раднево – оферта,
списък на документите от офертата, документите от този списък.
4.Оферта вх.№4/12.10.2015г. на „Стелит 1”ЕООД гр. Севлиево –
оферта, списък на документите от офертата, документите от този списък.
Комисията направи справка в ТР на АВ за актуалното състояние на
всеки участник.
След това тя обяви ценовите предложения на участниците, както
следва:
- „Надежда 2000”ЕООД гр.Пловдив – 37610,00лв. без ДДС
- „Уикенд”ООД гр. Димитровград – 37124,00лв. без ДДС
- ”Коеви”ЕООД гр.Раднево – 44050,00лв./52860,00лв. без ДДС
- ”Стелит 1”ЕООД гр. Севлиево – 39857,40лв. без ДДС

След внимателно разглеждане на офертите и съобразяването с
изискванията, заложени в настоящата публична покана, ЗОП и глава V,
чл.52 от „Вътрешните правила за планиране, провеждане и възлагане на
обществени поръчки, за контрол върху изпълнението на договорите за тях
и поддържане профила на купувача” комисията
Р Е Ш И:
1.Отговарят на изискванията от публичната покана, поради което се
допускат до разглеждане, оценяване и класиране офертите на:
- „Уикенд”ООД гр. Димитровград
- ”Стелит 1”ЕООД гр. Севлиево
2.Отстранява от участие в ОП офертата на „Надежда 2000”ЕООД
гр.Пловдив, тъй като не отговаря на изискванията от публичната покана –
липсва списък-опис на документите и информацията, съдържащи се в
офертата, подписан от участника.
Мотиви – Неразделна част от публичната покана е образеца на
оферта. С т.6 от този образец е изискано от участника да представи списъкопис на документите и информацията, съдържаща се в офертата и
подписан от участника. Такъв списък-опис не фигурира сред книжата от
офертата му.
3.Отстранява от участие в ОП офертата на „Коеви”ЕООД гр.Раднево,
тъй като не отговаря на изискванията от публичната покана – в ценовото
предложение са посочени две цени и удостоверението по чл.246, ал.4
ЗВМД е на лице, което няма връзка с участника.
Мотиви – С публичната покана е изискано от участника да
представи ценово предложение по образец. Към него се прилага попълнена
спецификация на млечни хранителни продукти по образец. Участникът е
представил такава, но в двата документа са посочени различни цени.
Спецификацията е неразделна част от ценовото предложение (съобразно
указаното в него) и записаните в тях цени следва да са еднакви.
Наред с това участникът е представил Удостоверение
№9/10.05.2011г. на ОДБХ –Стара Загора по чл. 246, ал.4 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност. Вписаното в него МПС е на субект,
различен от участника, като не е удостоверена възможността участникът
да го използва за нуждите на ОП. Констатирания недостатък се
приравнява на липса на изискуемото удостоверение.
След това комисията извърши оценяване и класиране на допуснатите
оферти по критерия „най-ниска цена” с оглед на което
Р Е Ш И:
1.Класира участниците както следва:

1.1.На първо място „Уикенд”ООД гр. Димитровград с предложена
цена 37124,00лв. без ДДС.
1.2.На второ място ”Стелит 1”ЕООД гр. Севлиево с предложена цена
39857,40лв. без ДДС.
2.Определя „Уикенд”ООД гр. Димитровград за доставчик на млечни
хранителни продукти по публичната покана на ДПБ”Д-р Г.Кисьов”
гр.Раднево и предлага на директора на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево да
сключи договор с този участник.
Комисията приключи работата си по този протокол на 16.10.2015г.

К O М И С И Я:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........../п/.............../Т.Николова/
ЧЛЕНОВЕ:1. ................/п/................/Н.Кирев/
2. ................./п/.............../Н.Димитрова/

Дата на предаване/приемане 16.10.2015г.

ДИРЕКТОР:……/п/…….
/Д-р Вл.Трънов/
ПРЕДС. НА КОМИСИЯТА:………/п/………
/Т.Николова/

