СУ "Кузмсам Шапкарев'
Благоевград
ул. "Илинден" №13,тел: 831538,887778 е-та11:ведто@аЬу.Ь§
ПРОТОКОЛ № 1
ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

На. 29.08.2016 г в 12.00 часа в сградата на 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“
гр. Благоевград, зала - Кабинета на директора, комисия за провеждане на
открита процедура по ЗОП, назначена със заповед № РД- 07 - 928 /03.08.2016 г.
на Директора на 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“ в състав
Председател:

Ирена Ангелова Стамболиева
Шапкарев“ - Благоевград,

-Заместник директор в 7 СУ“Кузман

Членове:

1.Василка Иванова З аш ев а гл ав ен счетоводител, „ Икономист“,
2. Мая Ивайлова Бъскова - консултант, правоспособен юрист,
3.Ангелина Момчилова Цветанова- ЗАТС в 7 СУ „ Кузман Шапкарев“ Благоевград,
4.Димитър Костадинов Златков, - касиер счетоводител в 7 СУ „ Кузман
Шапкарев“ - Благоевград,
се събра със задача да прегледа, оцени и класира представените оферти
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване и доставка на
закуски и обяд на 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“ град Благоевград” за учениците
от 1-УП клас с две обособени позиции: Обособена позиция I - “Доставка на
закуски на учениците от I до IV клас” и Обособена позиция II —“Доставка на
обяд на ученици от I до VII клас целодневно обучение”.
В определения срок за подаване на оферти - 25.08.2016 год.,17.00 часа, в
деловодството на училището са постъпили 2 /две/ оферти, както следва:
По обособена позиция № 1 “Доставка на закуски на учениците от I до IV
клас“
1. „РУМ“ ООД с входящ № РД- 14- 2021/ 26.08.2016г.
По обособена позиция № 2 - “Доставка на обяд на ученици от I до VII клас
целодневно обучение”
1. „РУМ“ ООД с вх. № РД- 14-2022/26.08.2016г.
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2.

„ЕЛЕКТРА 2015“ ЕООД с вх. № РД- 14- 2023/ 26.08.201бг.

Членовете на комисията подписаха декларация съгл. чл. 103, ал.2 от
Закона за обществените поръчки.
При работата на комисията присъства представителя на „Електра 2015“
ЕООД - г-жа Мая Здравкова. Комисията отвори офертите по реда на тяхното
постъпване и извърши действията, предвиден в чл. 54, ал. 3 , ал. 4 и ал. 5 от
ППЗОП.
На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията продължи работа в
закрито заседание и изготви настоящия протокол с констатации относно
съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Резултати от разглеждане на представените документи по чл. 39,
ал.2 от ППЗОП на участниците:
1. По обособена позиция № 1“Доставка на закуски на учениците от I до
IV клас“

Подадената оферта с вх. № РД- 14- 2021/ 26.08.2016г. от участника
„РУМ“ ООД съдържа всички документи, изискани от Възложителя, съгласно
Документацията за участие в открита процедура и Обявление за обществена
поръчка.
2. По обособена позиция № 2 - “Доставка на обяд на ученици от I до VII
клас целодневно обучение”.

2.1. „РУМ“ ООД с входящ № РД- 14- 2021/26.08.2016г.
В представения от участника Единен европейски документ за
обществена поръчка (ЕЕДОП), липсва деклариране на следните обстоятелства:
В част III: Основания за изключване, Г. Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка, липсва информация прилагат ли се за икономическия
оператор.
- В част IV. Критерии за подбор, раздел А. Годност не е посочил
вписан ли е и в професионалния регистър по чл. 12 от Закона за
храните за производство и/ или търговия с храни. Липсва и посочен
уеб адрес, ако съответните документи са достъпни в електронен
формат.
Участникът е представил списък на договорите, от който не става ясно
на лице ли са изискуемите 3 /три/ договора с идентичен характер на поръчката
или еквивалентен на него, с които да докаже притежавания опит. Посочена е
таблица с години и суми, от която не може да се направи констатация по колко
договора е бил изпълнител.
2.2 „ЕЛЕКТРА 2015“ ЕООД с вх. № РД- 14- 2023/ 2б.08.2016г.
В представения от участника Единен европейски документ за обществена
поръчка (ЕЕДОП), липсва деклариране на следните обстоятелства:
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-В част IV. Критерии за подбор, раздел А. Годност не е посочил вписан ли е
в Търговския и в професионалния регистър по чл. 12 от Закона за храните за
производство и/ или търговия с храни. Липсва и посочен уеб адрес, ако
съответните документи са достъпни в електронен формат.
В част IV. Критерии за подбор, раздел В, т. 8 не е посочено средната годишна
численост на състава, в т. 9 не са посочени техническите съоръжения ( транспортни
средства, с които разполага).
Участникът е представил обяснителна бележка, в която позовава на изпълнени
договори от други изпълнители. За съответствие със заложените критерий за подбор не
може да се позовава на опита на трети лица.
Участникът е представил списък за изпълнен 1 /един/ договор при изискване от
Възложителя за поне 3 /три/ договора с идентичен характер на поръчката или
еквивалентен на него, с които да докаже притежавания опит.

В резултат на констатациите от извършената проверка на представените
документи от участниците комисията реши:
•

•

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП изпраща настоящия протокол до
всички участници в открита процедура с предмет : Осигуряване и
доставка на закуски и обяд на 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“ град
Благоевград” за учениците от 1-УП клас с две обособени позиции:
Обособена позиция I — “Доставка на закуски на учениците от I до IV
клас” и Обособена позиция II - “Доставка на обяд на ученици от I до VII
клас целодневно обучение”.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП предоставя на участниците срок от
5 (пет) работни дни, считано от получаване на протокола да представят
допълнителна информация по направените с настоящия протокол
констатации - нов ЕЕДОП и нов списък на договорите, от който да е
видно че участниците са изпълнители на 3 /три/ договора с идентичен
характер на поръчката или еквивалентен на него.

Особено мнение от членовете на комисията не бе изразено. Работата на
комисията приключи на 01.09.2016 год. в 17.00 часа
Следващото заседание на комисията ще се проведе след изтичане на
срока за представяне на изискуемите документи.
Комисия:
Председател
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