ПРОТОКОЛ
№ 2

ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-08- 493/ 13.09.2019г. на
Кмета на Община Айтос и Заповед № РД-08-509 / 26.09.2019г. на Зам.-кмета на Община
Айтос г-жа Мариана Димова, Заповед за заместване № РД-08-503 / 20.09.2019г. на Кмета на
Община Айтос за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита процедура за избор
на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на
хранителни продукти за нуждите на дирекция „КОВЗС“ при община Айтос, по
обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – доставка на месо, месни
продукти и риба; Обособена позиция № 2 – доставка на плодове; Обособена позиция № 3
– доставка на зеленчуци; Обособена позиция № 4 - Доставка на свежи плодове (закуски),
като добавка за подпомагане храненето на децата 5-6 годишна възраст на целодневно и
полудневно обучение в детски градини и филиали към тях ”, обявена с Решение № ОП19- 42/ 12.08.2019г. и публикувана в РОП АОП № 00195- 2019 – 0013.
На 28.10.2019г., в 11:00 часа, в сградата на Община Айтос, започна работа комисия
по чл. 103 ал. 1 от ЗОП в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Кинева – главен счетоводител в дирекция КОВЗС
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Милка Калиманова – счетоводител в дирекция КОВЗС;
2. Кина Димова – гл.експерт в отдел „ОбС“
Комисията констатира, че в определения с Протокол № 1 от 30.09.2019г. срок за
получаване на допълнителни документи в деловодството на общинска администрация са
постъпили 5 плика, както следва:
1. От „Хитекс“ ЕООД с вх.№ 92-Ф-1032 / 01.10.2019г., 15:35ч.
2. От „Петров 87“ ЕООД с вх.№ 92-Ф-1033 / 01.10.2019г., 16:02ч.
3. От „Петров 87“ ЕООД с вх.№ 92-Ф-1034 / 01.10.2019г., 16:03ч.
4. От „Петров 87“ ЕООД с вх.№ 92-Ф-1035 / 01.10.2019г., 16:04ч.
5. От „Петров ЕВГ“ ЕООД с вх.№ 92-Ф-1052 / 07.10.2019г., 15:05ч.
След така направените констатации, на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, комисията
пристъпи към разглеждане на представените документи относно съответствието им с
критериите за допустимост и подбор и констатира следното:
1.
В представените от „Хитекс” ЕООД допълнителни документи – ЕЕДОП - с
вх.№ 92-Ф-1032 / 01.10.2019г.:
В част ІІ. Информация за икономическия оператор, буква А. Информация за
икономическия оператор, в поле „ Когато е приложимо, посочете съответната обособена
позиция или позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи оферта:“
участникът е посочил позициите, за които участва - Обособена позиция № 2 – доставка на
плодове и Обособена позиция № 4 - Доставка на свежи плодове (закуски), като добавка за
подпомагане храненето на децата 5-6 годишна възраст на целодневно и полудневно
обучение в детски градини и филиали към тях;

В Част IV : Критерии за подбор, Раздел А : Годност, поле „Вписване в
съответен професионален регистър” в „Код“ е попълнен номер и дата на издаване на
удостоверение от БАБХ, както и групите хранителни продукти, включени в него,
съответстващи на позициите, за които участникът представя своята оферта – група И –
зеленчуци и група К - плодове.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като е
декларирал в ЕЕДОП липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП.
В ЕЕДОП е декларирал, че притежава 2 бр. транспортни средства, регистрирани
съответно пред БАБХ.
Декларирал е 1 обект за търговия с храни- собствен. Участникът е посочил в ЕЕДОП,
че притежава удостоверение за регистрация на обект за производство на храни.
Участникът е декларирал 4 договора, изпълнени през последните три години, с
предмет, сходен с настоящата поръчка.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания за допустимост.
Разполага с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет на
поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Разполага със собствен или
нает обект за търговия и/или производство с групите храни, предмет на поръчката.
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът
е изпълнил поне 4 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. Разполага
с минимум 2 бр. специализирани транспортни средства, регистрирани в ОДБХ/РЗИ/.
В техническото си предложение за позиция № 2 и № 4 участникът удостоверява и
потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за
участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни, транспорт, база и
възможности за точното и коректно изпълнение на обществената поръчка за целия срок на
договора.
С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на
представеното ценово предложение по позиция № 2 и № 4 участника „Хитекс„ ЕООД
гр.Айтос.
2.
В представените от „Петров 87” ЕООД допълнителни документи –
ЕЕДОП - с вх.№ 92-Ф-1033 / 01.10.2019г.:
Участникът е представил актуален вариант на ЕЕДОП, съответстващ на
предоставения от възложителя, попълнен съгласно посочените в документацията на
поръчката указания.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като е
декларирал в ЕЕДОП липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП.
В ЕЕДОП е декларирал, че ползва под наем 1 бр. транспортни средства, регистрирани
съответно пред БАБХ.
Декларирал е 1 обект за търговия с храни- под наем. Участникът е посочил в ЕЕДОП,
че притежава удостоверение за регистрация на обект за производство на храни.
Участникът е декларирал 4 договора, изпълнени през последните три години, с
предмет, сходен с настоящата поръчка.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания за допустимост.
Разполага с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет на
поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Разполага със собствен или
нает обект за търговия и/или производство с групите храни, предмет на поръчката.
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът
е изпълнил поне 4 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. Разполага
с минимум 1 бр. специализирани транспортни средства, регистрирани в ОДБХ/РЗИ/.

В техническото си предложение за позиция № 4 участникът удостоверява и
потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за
участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни, транспорт, база и
възможности за точното и коректно изпълнение на обществената поръчка за целия срок на
договора.
С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на
представеното ценово предложение по позиция № 4 участника „Петров 87„ ЕООД гр.Айтос.
3.
В представените от „Петров 87” ЕООД допълнителни документи –
ЕЕДОП - с вх.№ 92-Ф-1034 / 01.10.2019г.:
Участникът е представил актуален вариант на ЕЕДОП, съответстващ на
предоставения от възложителя, попълнен съгласно посочените в документацията на
поръчката указания.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като е
декларирал в ЕЕДОП липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП.
В ЕЕДОП е декларирал, че ползва под наем 1 бр. транспортни средства, регистрирани
съответно пред БАБХ.
Декларирал е 1 обект за търговия с храни- под наем. Участникът е посочил в ЕЕДОП,
че притежава удостоверение за регистрация на обект за производство на храни.
Участникът е декларирал 4 договора, изпълнени през последните три години, с
предмет, сходен с настоящата поръчка.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания за допустимост.
Разполага с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет на
поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Разполага със собствен или
нает обект за търговия и/или производство с групите храни, предмет на поръчката.
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът
е изпълнил поне 4 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. Разполага
с минимум 1 бр. специализирани транспортни средства, регистрирани в ОДБХ/РЗИ/.
В техническото си предложение за позиция № 3 участникът удостоверява и
потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за
участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни, транспорт, база и
възможности за точното и коректно изпълнение на обществената поръчка за целия срок на
договора.
С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на
представеното ценово предложение по позиция № 3 участника „Петров 87„ ЕООД гр.Айтос.
4.
В представените от „Петров 87” ЕООД допълнителни документи –
ЕЕДОП - с вх.№ 92-Ф-1035 / 01.10.2019г.:
Участникът е представил актуален вариант на ЕЕДОП, съответстващ на
предоставения от възложителя, попълнен съгласно посочените в документацията на
поръчката указания.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като е
декларирал в ЕЕДОП липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП.
В ЕЕДОП е декларирал, че ползва под наем 1 бр. транспортни средства, регистрирани
съответно пред БАБХ.
Декларирал е 1 обект за търговия с храни- под наем. Участникът е посочил в ЕЕДОП,
че притежава удостоверение за регистрация на обект за производство на храни.
Участникът е декларирал 4 договора, изпълнени през последните три години, с
предмет, сходен с настоящата поръчка.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания за допустимост.

Разполага с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет на
поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Разполага със собствен или
нает обект за търговия и/или производство с групите храни, предмет на поръчката.
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът
е изпълнил поне 4 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. Разполага
с минимум 1 бр. специализирани транспортни средства, регистрирани в ОДБХ/РЗИ/.
В техническото си предложение за позиция № 2 участникът удостоверява и
потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за
участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни, транспорт, база и
възможности за точното и коректно изпълнение на обществената поръчка за целия срок на
договора.
С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на
представеното ценово предложение по позиция № 2 участника „Петров 87„ ЕООД гр.Айтос.
5.
В представените от „Петров ЕВГ” ЕООД допълнителни документи –
ЕЕДОП - с вх.№ 92-Ф-1052 / 07.10.2019г.:
В Част IV : Критерии за подбор, Раздел А : Годност, поле „Вписване в съответен
професионален регистър” се предоставя информация относно наличието на регистриран
обект по чл. 12 от Закона за храните по отношение на групите хранителни продукти,
съобразно обособени позиции 2 и 3 – пресни плодове и зеленчуци, за които участникът
представя своята оферта - група И – зеленчуци и група К - плодове.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като е
декларирал в ЕЕДОП липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП.
В ЕЕДОП е декларирал, че притежава 4 бр. транспортни средства, регистрирани
съответно пред БАБХ.
Декларирал е 1 обект за търговия с храни- собствен. Участникът е посочил в ЕЕДОП,
че притежава удостоверение за регистрация на обект за производство на храни.
Участникът е декларирал 3 договора, изпълнени през последните три години, с
предмет, сходен с настоящата поръчка.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания за допустимост.
Разполага с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет на
поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Разполага със собствен или
нает обект за търговия и/или производство с групите храни, предмет на поръчката.
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът
е изпълнил поне 3 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. Разполага
с минимум 4 бр. специализирани транспортни средства, регистрирани в ОДБХ/РЗИ/.
В техническото си предложение за позиция № 1, № 2 и № 3 участникът удостоверява
и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за
участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни, транспорт, база и
възможности за точното и коректно изпълнение на обществената поръчка за целия срок на
договора.
С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на
представеното ценово предложение по позиция № 1, № 2 и № 3 участника „Петров ЕВГ„
ЕООД гр.Айтос.
6.
От представения ЕЕДОП от участника „Десий“ ЕООД комисията
констатира следното:
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние на кандидата, тъй като е
декларирал в ЕЕДОП липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54 от ЗОП.

В ЕЕДОП е декларирал, че притежава 4 бр. транспортни средства, регистрирани
съответно пред БАБХ.
Декларирал е 1 обект за търговия с храни- собствен. Участникът е посочил в ЕЕДОП,
че притежава удостоверение за регистрация на обект за производство на храни.
Участникът е декларирал 3 договора, изпълнени през последните три години, с
предмет, сходен с настоящата поръчка.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания за допустимост.
Разполага с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет на
поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Разполага със собствен или
нает обект за търговия и/или производство с групите храни, предмет на поръчката.
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът
е изпълнил поне 3 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. Разполага
с минимум 4 бр. специализирани транспортни средства, регистрирани в ОДБХ/РЗИ/.
В техническото си предложение за позиция № 4 участникът удостоверява и
потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за
участие в процедурата. Разполага с необходимите разрешителни, транспорт, база и
възможности за точното и коректно изпълнение на обществената поръчка за целия срок на
договора.
С оглед изложеното комисията допуска до отваряне, разглеждане и оценка на
представеното ценово предложение по позиция № 4 участника „Десий„ ЕООД гр.Айтос.
С това работата на комисията по отваряне, разглеждане и оценка на офертите на
участниците с условията по допустимост приключи.
На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Комисията
РЕШИ:
Отварянето на ценовите предложения на участниците да се извърши на 31.10.2019г.
от 11:00ч. в малката заседателна зала на общината, ул.“Цар Освободител“ № 3.
В срок от два работни дни преди датата на отварянето на ценовите предложения да се
изготви нарочно съобщение, което да се публикува в Профила на купувача, в раздела на
обществената поръчка.
Настоящият протокол да се публикува в Профила на купувача, в раздела на
обществената поръчка, за запознаване на участниците с отразеното в него.
Настоящият протокол е изготвен на 28.10.2019г. в 10:30 часа. За верността на
гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

……/П/……
Димитрина Кинева

ЧЛЕНОВЕ:

……/П/……
Милка Калиманова
……/П/……
Кина Димова

