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ПРОТОКОЛ №2

Процедурата е открита с Решение Mil63/10.03.2017г. на 
Кмета на Община Приморско

На 05.05.2017 г. в 11.00 ч. Комисия в състав:

Председател: Екатерина Димитрова -  Главен юрисконсулт на Община Приморско;

Членове:
1. Даниела Стоянова - инструктор по хранене при Община Приморско
2. Яна Сапунджиева - счетоводител при Община Приморско;
3. Анна Евтимова - директор на ДГ „Русалка“ гр.Приморско;
4. Галя Янгъозова - директор на ДВФУ с.Ясна Поляна;

назначена със Заповед №261/19.04.2017г. на Кмета на Община Приморско се събра в 
пълен състав за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за избор на 
изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с 
предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален 
патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен,ЦДГ гр.Приморско , ДГ 
гр.Китен , ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново 
Паничарево” по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция 1 - Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди и 
кореноплоди;

- Обособена позиция 2 -  Растителни мазнини;
- Обособена позиция 3- Диетични храни;

I. Задачата на настоящото закрито заседание на комисията е да разгледа допълнително 
представените документи, с които участниците следва да отстранят констатираните 
допуснати нередовности и/или липса на документи и да се прецени съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията установи, че, в изпълнение на решенията й, отразени в Протокол 
№1/26.04.2017 г., всички участници са получили Протокол №1. На двама от участниците, на
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основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП е предоставен срок от 5 работни дни за представяне 
на допълнителни документи. Срокът тече от деня, следващ деня на получаване на Протокол 
№1 от съответния участник. Комисията приема, че тъй като участниците са 
уведомени/получили протокола на 26.04.2017 г., срокът е изтекъл в края на работния ден на
04.05.2017 г.

Председателят на комисията откри заседанието, като констатира, че в 
законоустановения срок до 17:00 ч. на 04.05.2017г. са получени 2 /два/ броя допълнителни 
пликове с документи, както следва:

№ Наименование на участника Регистрационен 
номер на 
офертата

Дата и час на 
получаване на офертата

1. „ИВ ТРЕЙД“ ООД за Обособена 
позиция № 1,2 и 3

30-00-32
02.05.2017г, 

14:26ч.
2. „ПРИЗМА-МП“ ООД за Обособена 

позиция № 1,2 и 3
30-00-33 02.05.2016г. 

15:29ч.

Съобразно чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително 
представените документи, като извърши проверка за тяхната наличност и редовност. В 
резултат на тази проверката комисията констатира следното:

1.Констатации по отношение на допълнително представените документи от ..ИВ 
ТРЕИД“ ООД за Обособена позиция № 1,2 и 3

Установи се, че участникът е представил нов ЕЕДОП за Обособени позиции № 1,2 и 3 с 
коректно попълнена част IV „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и професионални 
способности - т. 9 информация относно моторните превозни средства, с които ще се 
извършват доставките, като е попълнена информация относно притежаването на валидни 
удостоверения с посочване на техния номер и дата на издаване, с посочени съответния 
компетентен орган, който ги е издал, както и вида на храни с обхват видове хранителните 
продукти, които позволено да се превозват в съответните транспортни средства. 
Представения нов ЕЕДОП е коректно подписан от управителя на дружеството.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от „ИВ ТРЕЙД“ ООД 
документи, комисията установи, че участникът е доказал съответствието си с всички 
изисквания към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя. 
Предвид гореизложеното комисията единодушно Реши: Допуска до по-нататъшно 
разглеждане предложението на участник „ИВ ТРЕЙД“ ООД в частта за Обособени 
позиции № 1,2 и 3.

2.Констатации по отношение на допълнително представените документи от 
„ПРИЗМА-МП“ ООД за Обособена позиция № 1.2 и 3

Установи се, че участникът е представил нов ЕЕДОП за Обособени позиции № 1, 2 и 3 с 
коректно попълнена част IV „Критерии за подбор“ информацията по раздел В: Технически и 
професионални способности - т. 9, е попълнена информация за моторните превозни 
средства, с които ще се извършват доставките, и за притежаването на валидни 
удостоверения, издадени от съответния компетентен орган, за регистрация на съответните 
транспортни средства с обхват всички видове хранителни продукти по групи, обект на 
съответната позиция, за която се участва, а именно храни от неживотински произход (номер 
на документа, дата на издаване и наименование на органа, който го е издал).

Въз основа на първоначално и допълнително представените от „ПРИЗМА-МП“ ООД 
документи, комисията установи, че участникът е доказал съответствието си с всички
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изисквания към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя. 
Предвид гореизложеното комисията единодушно Реши: Допуска до по-нататъшно 
разглеждане предложението на участник „ПРИЗМА-МП“ ООД в частта за Обособени 
позиции № 1,2 и 3.

II. Във връзка с направените констатации на комисията и решенията описани в 
настоящия протокол, комисията пристъпи към разглеждане по хронологичен ред на 
офертите на следните участници: „ИВ ТРЕЙД“ ООД за Обособена позиция № 1, 2 и 3, 
„НАДЕЖДА 2000“ ЕООД за Обособени позиции № 1 и „ПРИЗМА-МП“ ООД за 
Обособена позиция № 1,2 и 3.

1.3а участник: „ИВ ТРЕИЛ“ ООЯ подава оферта за Обособена позиция № 1.2 и 3: 
Установи се, че офертата съдържа:

1. техническо предложение, съдържащо:
а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя за Обособена позиция №1,2 и 3;
б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за Обособена 
позиция №1,2 и 3;
в) декларация за срока на валидност на офертата за Обособена позиция № 1,2 и 3;
г) декларация, за липса на свързаност с друг участник за Обособена позиция № 1,2 и 3;

Участникът е представил попълнено и подписано Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. Техническото 
предложение на участника съответства на обявените от Възложителя изисквания за вид и 
съдържание и отговаря на условията от техническата спецификация на възложителя в частта 
за Обособена позиция № 1,2 и 3.

2. За участник: „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД подава оферта за Обособена позиция № 1 
Установи се, че офертата съдържа:

1. техническо предложение, съдържащо:
а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя за Обособена позиция №1;
б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за Обособена 
позиция №1;
в) декларация за срока на валидност на офертата за Обособена позиция № 1;
г) декларация, за липса на свързаност с друг участник за Обособена позиция №1;

Участникът е представил попълнено и подписано Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. Техническото 
предложение на участника съответства на обявените от Възложителя изисквания за вид и 
съдържание и отговаря на условията от техническата спецификация на възложителя в частта 
за Обособена позиция № 1.

3.3а участник : ..ПРИЗМА-МП“ ООД - подава оферта за Обособени позиции № 1.2 и 3

Установи се, че офертата съдържа:
1. технически предложения, съдържащи:
а) предложения за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя за Обособени позиции № 1,2 и 3;
б) декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за Обособени 
позиции № 1,2 и 3;
в) декларации за срока на валидност на офертата за Обособени позиции № 1,2 и 3;
г) декларация, за липса на свързаност с друг участник за Обособени позиции № 1,2 и 3 ;
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Участникът е представил попълнени и подписани Технически предложения за 
изпълнение на поръчката в частта за Обособени позиции № 1, 2 и 3, съгласно 
изискванията на Възложителя. Техническите предложения на участника съответстват на 
обявените от Възложителя изисквания за вид и съдържание и отговарят на условията от 
техническата спецификация на възложителя в частта за Обособени позиции №1, 2 и 3.

Комисията взе решение отварянето на ценовите оферти на участниците да се проведе 
на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. Председателят на комисията следва да изготви уведомително 
писмо за датата и часа на отваряне на ценовите оферти и да го подготви за публикуване на 
интернет-страницата на възложителя, раздел „Профил на купувача“, в досието на поръчката.

С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави 
Протокол №2 за отваряне, разглеждане на допълнително представените документи от 
участниците за съответствие с личното състояние, критериите за подбор поставени от 
Възложителя и преглед на техническите предложения за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Доставка чрез покупка на 
хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на 
гр.Приморско и гр.Китен,ЦДГ гр.Приморско , ДГ гр.Китен , ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ 
с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево”, обособена в три позиции, на
05.05.2017 г., за което беше проведено едно заседание на комисията.

Всички документи по обявената обществена поръчка включително пликовете с 
офертите на участниците се оставиха за съхранение в заключен шкаф в сградата на 
Общинска администрация - Приморско, като ключът остава на съхранение при председателя 
на комисията.

Дата на съставяне на протокола: 05.05.2017 г.

КОМИСИЯ:
) С х  А  Оч CJ2. VOO U  0 \

Председател:...1
Екатерина Дим1

U С А  ,йгС>.Л V. ч-А-С.
^  л Г )  "7 0  а  о  Збщина Приморско;
Z A - ' l ;

Чл« 
1. ..
Даг и Община Приморско

2..
Я 1 №  Приморско;

3..
Ai гр.Приморско;

4.
Г! I Поляна;

JAS-ANZ ISO 9001:2008 Quality M anagement System Cert. No. 9874


