П Р О Т О К О Л

№ 3

ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05257/26.07.2016г. на Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на
оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание,
съгласно чл. 178-181 от ЗОП, с предмет: „Доставка на хранителни продукти, плодове
и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на
специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на
Община Костинброд за 2016година" с две обособени позиции:
обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и
хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на
община Костинброд",
обособена позиция № 2:, „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци
хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в
общността на територията на община Костинброд " , публикувана в Регистъра на
обществените поръчки на АОП, с ID № 740321/13.07.2016 г. и вх. № в АОП Е-31-00037570/13.07.2016 г. във връзка с Решение № РД-05-245/13.07.2016г. за откриване на
процедурата.
Днес, 29.08.2016 г. комисията, назначена със Заповед № РД-05-257/26.07.2016г.
на Кмета на Община Костинброд, в състав:
Председател: Ангел Милчев - юрисконсулт, правоспособен юрист;
Членове:
1. Димитър Димитров - управител на Домашен социален патронаж, притежаващ
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка,
съгласно длъжностна характеристика;
2. Таня Иванова - младши експерт „Образование и Здравеопазване", притежаващ
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка,
съгласно длъжностна характеристика, беше заместена от резервния член
Теменужка Атанасова - гл. специалист-счетоводител на община Костинброд,
поради ползване на платен годишен отпуск.
се събра от 09,00 часа в сградата на Община Костинброд на адрес ул. „ Охрид " № 1,
етаж 1, стая № 10, за публично отваряне на подадените от допуснатия участник
„КРИСИ 2007" ЕООД пликове „Предлагана цена" за двете обособени позиции в
процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с посочения
по-горе предмет.
Присъстват всички редовни членове на комисията. Налице е кворум и
мнозинство за вземане на валидни решения, следователно няма пречка за провеждане
на заседанието.
Председателят на комисията откри заседанието, констатира неприсъствие на
представители на фирмите подали оферти в настоящата обществена поръчка.
Председателя на комисията обяви резултатите от оценяването на Техническите
предложения за двете обособени позиции на допуснатия участник „КРИСИ 2007"
ЕООД, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
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След това председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете
„Предлагана цена" за двете обособени позиции на допуснатия участник „КРИСИ
2007" ЕООД, както следва:
- предложената цена за първа обособена позиция: „Доставка на хранителни
продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и
училищните столове на територията на община Костинброд", съгласно
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 1 е в размер от 218 583,36 (двеста и
осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и три лева и тридесет и шест стотинки) без
ДДС.
- предложената цена за втора обособена позиция: „Доставка на хранителни
продукти, плодове, зеленчуци хляб за нуждите на специализираните институции
и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд",
съгласно КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 2 е в размер от 23 595,01
двадесет и три хиляди петстотин деветдесет и пет лева и една стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха всеки един лист от ценовите предложения
на допуснатия участник „КРИСИ 2007" ЕООД, поставени в пликовете „Предлагана
цена" за двете обособени позиции.
Комисията констатира, че така предложените цени за двете обособени
позиции не надхвърлят прогнозните стойности, които са както следва:
За първа обособена позиция: 220 000,00лв. (двеста и двадесет хиляди) лева, без
ДДС.
За втора обособена позиция: 44 000,00лв. (четиридесет и четири хиляди) лева, без
ДДС.
С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на
комисията, която се оттегли за разглеждане и оценка на ценовите предложения.
Закритото заседание на комисията се проведе на 29.08.2016 г. в 10:00 часа в
сградата на община Костинброд на адрес: гр. Костинброд, ул. „Охрид" № 1, ет. 1, стая
10 в състава, осъществил публичното заседание.
Оценяването на Ценовите предложения се осъществява, съгласно Методика
за определяне на комплексната оценка на офертите, неразделна част от
Документацията на Възложителя.
Ценово предложение за изпълнение на поръчката (Коф)
До оценка по показателя Ценово предложение (Коф) се допускат само оферти,
които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът
предложил най- ниска обща цена за доставка по обособената позиция за която участва,
получава максимален брой точки по съответния показател. Членовете на комисията
оценяват представената в ценовото предложение обща сума от предлаганите единични
цени на стоките дадени от участника.
(Коф) Показател за предложена от участника обща цена за изпълнение на
обществената поръчка по всяка обособена позиция, като обща сума от
предлаганите единични цени на стоките по нея в лева без ДДС.
Членовете на комисията оценяват представената в ценовото предложение обща
сума от предлаганите единични цени, дадени от участника. Относителната тежест на
показателя в комплексната оценка е 50%. Оценките на участниците по показателя се
изчисляват и за двете обособени позиции по формулата, както следва:
- За първа обособена позиция:
Коф = най-ниска цена на общата сума от предлаганите единични цени х 50=218 583,36 х 50
обща сума от предлаганите единични цени дадени от участника
218 583,36
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= 50 точки.
- За втора обособена позиция
Коф = най-ниска цена на общата сума от предлаганите единични цени х 50=23 595,01 х 50
обща сума от предлаганите единични цени дадени от участника
23 595,01
= 50 точки.
Комисията пристъпи към изчисляване на комплексна оценка на участникът
„КРИСИ 2007" ЕООД по обособени позиции, както следва:
Комплексна оценка за първа обособена позиция
КО = Komi + Кот2 + Коф=20 точки +30 точки+50 точки = 100 точки
Комплексна оценка за втора обособена позиция
КО = Komi + Кот2 + Коф=20 точки +30 точки+50 точки = 100 точки
С оглед на гореизложеното, комисията на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП
единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Класира участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
публично състезание, съгласно чл. 178-181 от ЗОП, с предмет: „Доставка на
хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските
заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните
услуги в общността на територията на Община Костинброд за 2016 година" с две
обособени позиции:
обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и
хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на
община Костинброд",
обособена позиция № 2:, „Доставка на хранителни продукти, плодове,
зеленчуци хляб за нуждите на специализираните институции и социалните
услуги в общността на територията на община Костинброд", както следва:
за обособена позиция 1
Първо място: „КРИСИ 2007" ЕООД - 100 точки
за обособена позиция 2
Първо място: „КРИСИ 2007" ЕООД - 100 точки
2. С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета на
общината да възложи изпълнението на горепосочената обществена поръчка,
по обособени позиции, както следва:
- за обособена позиция 1- на фирма „КРИСИ 2007" ЕООД - класирана
на първо място, при условията на приетата оферта и протоколите на
комисията.
- за обособена позиция 2- на фирма „КРИСИ 2007" ЕООД - класирана на
първо място, при условията на приетата оферта и протоколите на комисията.
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Комисията приключи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на
офертите иа участниците в настоящата обществена поръчка.
Решението на Комисията, заедно с протоколите и документите, изготвени в
хода на работа на комисията, да се отразят в Доклада, съгласно чл. 60 от ППЗОП.
С така осъществените действия, надлежно протоколирани завърши етапът от
работата на Комисията назначена със Заповед № РД-05-257/26.07.2016г. на Кмета на
Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, съгласно чл. 178-181 от
ЗОП, с предмет: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за
нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните
институции и социалните услуги в общността на територията на Община
Костинброд за 2016година" с две обособени позиции:
обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и
хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на
община Костинброд",
обособена позиция № 2:, „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци
хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в
общността на територията на община Костинброд ", публикувана в Регистъра на
обществените поръчки на АОП, с Ю № 740321/13.07.2016 г. и вх. № в АОП Е-31-00037570/13.07.2016 г., във връзка с Решение № РД-05-245/13.07.2016г. за откриване на
процедурата.
Комисията състави и подписа Протокол № 3, състоящ се от 4 (четири)
страници.

Председател: Ангел Милчев:
п
/ старши юрисконсулт, правоспособен юрист /

Членове: 1. Теменужка Атанасова: .........п
/гл. специалист-счетоводител на община Костинброд/
2. Димитър Димитров:
п
/ управител „ Домашен социален патронаж"/

гр. Костинброд
29.08.2016 г.

Протоколът е съставен от:
п
Ангел Милчев - старши юрисконсулт
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