ПРИЕЛ И УТВЪРДИЛ
Лилия Стоянова
Директор на Седмо СУ ,

ПРОТОКОЛ № 3
От работата на Комисията назначена със Заповед № РД- 07- 928 от 03.08.2016 г. изменена
със Заповед №РД- 07-958 от 12.09.2016 г. за разглеждане и оценка на офертите за избор на
изпълнител по обществена паръчка „Осигуряване и доставка на закуски и обяд на
учениците в 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“ град Благоевград по обособени позиции, чрез
„Публично състезание“
Днес 15.09.2016 г.от 12.00 часа, в сградата на 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“ гр.
Благоевград в кабинета на директора и в изпълнение на Заповед № РД- 07 - 928
/03.08.2016

г. за избор на изпълнител по обявена обществена поръчка от

Възложителя с предмет: „Осигуряване и доставка на закуски и обяд на учениците в 7мо СУ „Кузман Шапкарев“ град Благоевград по обособени позиции - Обособена
позиция I - “Осигуряване и доставка на закуски на учениците от I до IV клас” и
Обособена позиция II - “Осигуряване и доставка на обяд на ученици от I до VII клас
обучаващи се целодневно“, се проведе трето заседание на комисия в състав:
Председател:
Ирена Ангелова Стамболиева -Заместник директор в 7 СУ“Кузман Шапкарев“ Благоевград,
Членове:
1.Василка Иванова Зашева - Главен счетоводител,
2. Дияна Благоева Атанасова - Правоспособен юрист - външен експерт ,
3.Ангелина Момчилова Цветанова - ЗАТС в 7 СУ „ Кузман Шапкарев“ - Благоевград,
4.Димитър Костадинов Златков, - Касиер счетоводител в 7 СУ „ Кузман Шапкарев“ Благоевград,
Задачата на Комисията е да отвори ценовото предложение по обособена позиция I и
разгледа техническото предложение на участника по обособена позиция II.
На комисията е представен 1 плик с ценово предложение по обособена позиция I, за
която е участвал само един участник „РУМ“ ООД. Пликът е с положени подписи върху

0

него. Критерият за оценка на ценовото предложение

е посочена „най-ниска

предложена цена“.
Заседанието е открито в частта на отваряне на ценовото предложение. На заседанието
не присъстват лицата по чл. 54, ал.2 от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне на
ценовото предложение.
След проверка на Ценовото предложение, Комисията установи следното: Ценовото
предложение е в размер на 0,54 /петдесет и четири стотинки/ без ДДС и в размер на
0,65 /шестдесет и пет стотинки/ с ДДС и съответства напълно на изискванията на
Възложителя. Ценовото предложение включва: твърда цена в лева за единица бройка
от закуските, съответно на обяд, без да се включва ДДС. Критерият за оценка на
офертите е предложена най-ниска цена, от участника за един брой закуска.
Въз основа на горното предлагаме на Възложителя следното решение: Да се
сключи договор с класираният на първо място по критерии предложена найниска цена „РУМ“ ООД с ЕИК 101657345 и адрес на управление гр. Благоевград,
ул. „Дойран“ №11, ап.1, ет. 1. по Обособена позиция I - “Осигуряване и доставка
на закуски на учениците от I до IV клас” за срок от 3 учебни години.

По обособена позиция № 2 - “Доставка на обяд на ученици от I до VII клас
целодневно обучение”.
1. Разглеждане на техническото предложение.
Техническото предложение отговаря на всички условия поставени от Възложителя
и съответства в пълна степен на всички предварително обявени изисквания.
Комисията реши:
a) Допуска РУМ ООД до отваряне на ценово предложение.
b)

Да се подготви и публикува съобщение до заинтересованите страни за
отваряне на ценовото предложение на страницата на Възложителя,
секция „Профил на купувача“.

Комисията установи, че представените и разгледани документите отговарят и
напълно съответстват на изискванията поставени от възложителя по техническото
предложение, поради което допускаме разглеждане на ценовото предложение.
Особено мнение от членовете на комисията не бе изразено. Работата на
комисията приключи на 15.09.2016 год. в 13.00 часа
Следващото заседание на комисията ще се проведе на 19.09.2016 г. от 12.00
часа.
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Комисията приключи работа със съставянето и подписването на настоящия
протокол.
Комисия:
Председател

