РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ СА
ВРЪЧЕНИ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА _____________30.01.2018 г._____
ПОЛУЧИЛ: Подписът е заличен на основание
чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
Инж. Георги Лапчев
Кмет на Община Царево
ПРОТОКОЛЪТ Е
УТВЪРДЕН ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 30.01.2018 г,
след осъществен контрол по реда на чл.106 от ЗОП.

ПРОТОКОЛ№ 4
Днес, 30.01.2018 г. в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронтофис, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-687/08.12.2017
г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски
заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на
територията на Община Царево по обособени позиции, в следния състав:
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Председател: Мария Николова Конярова – секретар на Община Царево
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Гергана Иванова – мл.експерт ОК при ОА-Царево;
3. Таня Янева- дир. дирекция „ОКЗССД” на Община Царево
4. Ирина Тодорова- ст. счетоводител при ОА-Царево
I.

Комисията се събра със задача да продължи своята работа на основание чл.72, ал.3 от

ЗОП по оценяване на представената обосновка за начина на формиране на предложеното
от участника ценово предложение по обособена позиция № 8,по отношение на тяхната
обективност, относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участника,
както и да извърши оценка и класиране на представените оферти за участие в обществената
поръчка.
На 22.01.2018 г. на основание чл.72, ал.1 от ЗОП и във връзка със съставения Протокол
№3 от 22.01.2018 г. от работата на комисията, е изискана подробна писмена обосновка от
участника “Надежда 2000” ЕООД , предложил ценово предложение,

което е с числово

изражение и подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници.
Писмената обосновка е получена, както следва:
Пореден
номер

1.

Наименование на Дата на изпращане
участниците
на
искането
за
подробна
писмена
обосновка
“Надежда 2000” 22.01.2018
г.
по
ЕООД
електронна поща

Дата
на
получаване
на
подробната писмена обосновка
в деловоството на община :
Вх.№53-01-1875/2/ от 25.01.2018
г.

II. След като комисията установи, че представената обосновка е допустима за
разглеждане като постъпила в определения за това срок,

комисията пристъпи към

разглеждане и анализ
Участникът “Надежда 2000” ЕООД е представил подробна писмена обосновка, в която е
изложил наличието на следните обстоятелства:
1.Икономичност при изпълнение на поръчката и наличие на изключително благоприятни
условия за участника, а именно:
 Технически решения- икономичност при изпълнение на поръчката и наличието на
изключително благоприятни условия. Като такива са посочени собствените
транспортни средства и липсата на кредити и задължения към банки.Посочено е, че
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поради това транспортните и складовите разходи са минимизирани и е възможно
предлагане на изключително конкурентна ценова оферта.
 Обективност на предложената цена:
Посочено е , че е при формирането на предложената цена е взето предвид
калкулирането на заплатата и осигуровките за заетите лица, съгласно действащото
законодателство.Включена е минимална печалба, както и всички постоянно и
променливи разходи. Посочено е също, че неизползването на подизпълнител,
допринася за по-ниски цени. Разходите са оптимизирани, благодарение на
дългогодишния опит на фирмата в доставките на хранителни продукти.
Комисията премина към преценката по същество, дали посочените в обосновката
обстоятелства са обективни и пълни, както и извършване на анализ на същите с цел
оценка по отношение на тяхната пълнота и обективност, във връзка с посочените в
чл.72, ал.2, т.1-3 от ЗОП обстоятелства.
Анализ на обосновката и мотиви на комисията за подробната писмена обосновка по
Обособена позиция № 8:
Обосновката се отнася до икономическите особености на процеса на доставка и наличието
на изключително благоприятни условия за участника за изпълнение ѝ, в съответствие с чл.
72, ал. 1, т. 2, от ЗОП.
Офертата на участника е съобразена с икономическите условия, а именно разходите за
складова база и транспорт, както и разходите за трудовите възнаграждения и осигуровки на
заетите в процеса по доставката лица- все обстоятелства, които влияят на ценообразуването.
В този смисъл, за обективни се считат обстоятелства, които могат да повлияят пряко на
формирането на конкретното направено от участника предложение и именно такива са
посочени от участника в обосновката му. Обстоятелствата по смисъла на чл.72 ЗОП,
изложени в обосновката съдържат информация, от която се стига до заключение че
предложената цена е обективна и реална.
Комисията счита, че получената обосновка на предложената цена за Обособена позиция
№8 е пълна, подробна и обективна, относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗОП, на
които се е позовал участникът, и не са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
Комисията приема, че представените доказателства са достатъчни да обосноват
предложената от участника цена и приема получената обосновка за начина на
образуването ѝ.
Във връзка с горното комисията прецени, че посочените от участника обстоятелства за
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начина на образуване на предложената са пълни, обективни и доказани и приема
представената писмена обосновка от участника

“Надежда 2000” ЕООД за обособена

позиция №8. Комисията единидушно реши, че допуска участника до по-нататъшно
участие и до финансова оценка на офертата.
Комисията пристъпи към оценяване на офертите по финансовия показател, съобразно
методиката за оценяване на офертите.
ФО = (Цmin / Цi) х 40, където:
Цmin е най-ниската предложена обща стойност, посочена в Ценовото предложение за изпълнение
на съответната обособена позиция, с включени всички разходи за качественото изпълнение на
доставката, транспорт до крайния получател, печалба, без включен ДДС;
Цi е предложената обща стойност, посочена в Ценовото предложение на съответния участник
за изпълнение на обособената позиция, с включени всички разходи за качественото изпълнение на
доставката, транспорт до крайния получател, печалба, без включен ДДС.
„Ив Трейд” ООД – гр.
Обособена
Бургас
позиция №
ФО = (Цmin / Цi) х 40
Обособена
ФО= (54 782.26/
позиция І Месо и месни 56 267.79)x 40
ФО= 38.94 точки
продукти
ФО = (Цmin / Цi) х 40
Обособена
позиция ІІ - ФО= (47 016.25 /
50 424,00)x 40
Мляко и
ФО= 37.30 точки
млечни
продукти
ФО = (Цmin / Цi) х 40
Обособена
позиция ІІІ - ФО= (10 639.20 /
Яйца и яйчени 11 969,10)x 40
ФО= 35.55 точки
продукти

„ПРИЗМА МП” ООД – гр. „Надежда 2000“ ЕООДПриморско грПловдив –г. гр.Пловдив

ФО = (Цmin / Цi) х 40
Обособена
позиция ІV - ФО= (15 077.90 /
15 646,50)x 40
Масла и
ФО= 38.55 точки
мазнини
ФО = (Цmin / Цi) х 40
Обособена
позиция V - ФО= (12 606,99/
Зърнени храни12 606,99)x 40
ФО= 40 точки
и храни на
зърнена основа
ФО = (Цmin / Цi) х 40
Обособена

ФО = (Цmin / Цi) х 40
Не е подадена оферта
ФО= (15 077.90за
/ тази позиция за тази позиция.
15 077.90)x 40
ФО= 40 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (54 782.26/54 782.26)x 40
Не е подадена оферта
ФО=40 точки за тази позиция за тази позиция.
ФО = (Цmin / Цi) х 40
Не е подадена оферта
ФО= (47 016.25за
/ тази позиция за тази позиция.
47 016.25)x 40
ФО= 40 точки
ФО = (Цmin / Цi) х 40
Не е подадена оферта
ФО= (10 639.20за
/ тази позиция за тази позиция.
10 639.20)x 40
ФО= 40 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
Не е подадена оферта
ФО= (12 606,99/за тази позиция за тази позиция.
12 882.12)x 40
ФО= 39.15точки
ФО = (Цmin / Цi) х 40

Не е подадена оферта
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ФО= (7011.30 /
7163,15)x 40
ФО= 39.15 точки
ФО = (Цmin / Цi) х 40
Обособена
ФО= (34 315.77 /
позиция №
VII-„Зеленчуци37 537,01)x 40
ФО= 36.58 точки
- сурови,

позиция VI Варива

сготвени,
консервирани,
замразени,
изсушени,
ферментирали,
зеленчукови
сокове
ФО = (Цmin / Цi) х 40
Обособена
ФО= (33 326.15 /
позиция №
VIII-„Плодове -41 773.90)x 40
ФО= 31.91 точки
пресни,
замразени,
изсушени,
консервирани,
под формата
на нектари и
плодови
сокове,
конфитюри,
мармалади,
желета и
компоти“
ОбособенаФО = (Цmin / Цi) х 40
позиция № IX ФО= (5707/
5942,95)x 40
„Захар,
ФО= 38.41 точки
захарни и
шоколадови
изделия, мед“
ОбособенаФО = (Цmin / Цi) х 40
позиция № Х ФО= (1030,24 /
"Подправки - 1030,24)x 40
ФО= 40 точки
пресни и
изсушени"
ФО = (Цmin / Цi) х 40
Обособена
позиция № XI ФО= (2040.10 /
„Други храни - 2523,28)x 40
ФО= 32.34 точки
майонези и
салатни сосове;

ФО= (7011.30 / за тази позиция
7011.30)x 40
ФО= 40 точки
ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (34 315.77 /
35 468.04)x 40
ФО= 38.70 точки

за тази позиция.

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (33 326.15 /
43 217.80)x 40
ФО= 30.84 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (33 326.15 /
33 326.15)x 40
ФО= 40 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (34 315.77 /
34 315.77)x 40
ФО= 40 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
Не е подадена оферта
ФО= (5707/
за тази позиция за тази позиция.
5707)x 40
ФО= 40 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
Не е подадена оферта
ФО= (1030,24 / за тази позиция за тази позиция.
1059.55)x 40
ФО= 38.90точки
ФО = (Цmin / Цi) х 40
Не е подадена оферта
ФО= (2040.10 / за тази позиция за тази позиция.
2040.10)x 40
ФО= 40 точки
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детски храни;
плодови и
билкови
чайове; какао,
трапезна сол;
ФО = (Цmin / Цi) х 40
Обособена
Позиция XIІ – ФО= (14 660.50 /
„Риба и рибни 16 289,90)x 40
ФО= 36 точки
продукти”

ФО = (Цmin / Цi) х 40
Не е подадена оферта
ФО= (14 660.50за
/ тази позиция за тази позиция.
14 660.50)x 40
ФО= 40 точки

След оценка на ценовите параметри, Комисията пристъпи, към комплексното
оценяване по формулата:
Формула за определяне на Комплексна оценка ”К”
К( комплексна оценка) = ФO + Т + ПС
Където максимална комплексна оценка (К) = 100 точки,

Обособена
позиция №
Обособена
позиция І Месо и месни
продукти

„Ив Трейд” ООД – гр.
Бургас

„ПРИЗМА МП” ООД – гр. „Надежда 2000“ ЕООДПриморско грПловдив –г. гр.Пловдив

К = ФO + Т + ПС
К= 38.94+ 43.48+10
К=92.42 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 40+ 50+10
Не е подадена оферта
К=100 точки за тази позиция за тази позиция.

К = ФO + Т + ПС
Обособена
позиция ІІ - К= 37.30 + 43.48 +10
К=90.78 точки
Мляко и
млечни
продукти
К = ФO + Т + ПС
Обособена
позиция ІІІ - К= 35.55 + 43.48 +10
Яйца и яйчени К=89.03 точки
продукти

К = ФO + Т + ПС
Не е подадена оферта
К= 40+ 50+10 за тази позиция за тази позиция.
К=100 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 38.55 + 43.48 +10
К=92.03 точки

К = ФO + Т + ПС
Не е подадена оферта
К= 40+ 50+10 за тази позиция за тази позиция.
К=100 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 40+ 43.48 +10

К = ФO + Т + ПС
Не е подадена оферта
К= 39.15 + 50+10
за тази позиция за тази позиция.

Обособена
позиция ІV Масла и
мазнини
Обособена
позиция V -

К = ФO + Т + ПС
Не е подадена оферта
К= 40+ 50+10 за тази позиция за тази позиция.
К=100 точки
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Зърнени храниК=93.48 точки
и храни на
зърнена основа
К = ФO + Т + ПС
Обособена
позиция VI - К= 39.15 + 43.48 +10
К=92.63 точки
Варива
К = ФO + Т + ПС
Обособена
К= 36.58 + 43.48 +10
позиция №
VII-„ЗеленчуциК=90.06 точки
- сурови,
сготвени,
консервирани,
замразени,
изсушени,
ферментирали,
зеленчукови
сокове
К = ФO + Т + ПС
Обособена
К= 31.91+ 43.48 +10
позиция №
VIII-„Плодове -К=85.39 точки
пресни,
замразени,
изсушени,
консервирани,
под формата
на нектари и
плодови
сокове,
конфитюри,
мармалади,
желета и
компоти“
ОбособенаК = ФO + Т + ПС
позиция № IX К= 38.41+ 43.48 +10
К=91.89 точки
„Захар,
захарни и
шоколадови
изделия, мед“
ОбособенаК = ФO + Т + ПС
позиция № Х К= 40+ 43.48 +10
"Подправки - К=93.48 точки
пресни и
изсушени"
К = ФO + Т + ПС
Обособена

К=99.15 точки

К = ФO + Т + ПС
Не е подадена оферта
К= 40+ 50+10 за тази позиция за тази позиция.
К=100 точки
К = ФO + Т + ПС
К= 38.70 + 50 +10
К=98.70 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 40+ 21.74 +0.42
К= 62.16 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 30.84 + 50 +10
К=90.84 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 40+ 21.74 +0.42
К= 62.16 точки

К = ФO + Т + ПС
Не е подадена оферта
К= 40+ 50+10 за тази позиция за тази позиция.
К=100 точки

К = ФO + Т + ПС
Не е подадена оферта
К= 38.90+ 50+10за тази позиция за тази позиция.
К=98.90 точки

К = ФO + Т + ПС

Не е подадена оферта
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позиция № XI К= 32.34 + 43.48 +10
„Други храни - К=85.82 точки
майонези и
салатни сосове;
детски храни;
плодови и
билкови
чайове; какао,
трапезна сол;
К = ФO + Т + ПС
Обособена
Позиция XIІ – К= 36 + 43.48 +10
„Риба и рибни К=89.48 точки
продукти”

К= 40+ 50+10 за тази позиция за тази позиция.
К=100 точки

К = ФO + Т + ПС
Не е подадена оферта
К= 40+ 50+10 за тази позиция за тази позиция.
К=100 точки

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП и на база критерия за оценяване „оптимално
съотношение качество/цена”, съгласно документацията за участие в поръчката,
Комисията извърши следното класиране:

КЛАСИРАНЕ:
Обособена
позиция №
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730 със
Обособена
седалище Іи- адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А, представлявано от
позиция
Маргарита
Иванова Павлова и Бойко Вълчев Иванов, с комплексна оценка 100 точки.
Месо
и месни
2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със седалище и
продукти
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета Атанасова
Вълкова, с комплексна оценка 92.42 точки.

1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730 със
Обособена
седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
позиция ІІ Мляко и млечнипредставлявано от Маргарита Иванова Павлова и Бойко Вълчев Иванов, с
комплексна оценка 100 точки.
продукти

2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със седалище и
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
Атанасова Вълкова, с комплексна оценка 90.78 точки.

1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730 със
Обособена
седалище
и адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
позиция ІІІ Яйца и яйчени представлявано от Маргарита Иванова Павлова и Бойко Вълчев Иванов, с
комплексна оценка 100 точки.
продукти
2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със седалище и
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
Атанасова Вълкова, с комплексна оценка 89.03 точки.
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1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730 със
Обособена
седалищеІV
и -адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А, представлявано от
позиция
Маргарита
Масла
и Иванова Павлова и Бойко Вълчев Иванов, с комплексна оценка 100 точки.
2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със седалище и
мазнини

адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета Атанасова
Вълкова, с комплексна оценка 92.03 точки.

1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730 със
Обособена
седалищеVи- адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А, представлявано от
позиция
Маргарита
Иванова Павлова и Бойко Вълчев Иванов, с комплексна оценка 99.15 точки.
Зърнени
храни
2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със седалище и
и храни на
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета Атанасова
зърнена основа
Вълкова, с комплексна оценка 93.48 точки.

Обособена
позиция VI Варива

1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730 със
седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
представлявано от Маргарита Иванова Павлова и Бойко Вълчев Иванов, с
комплексна оценка 100 точки.
2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със седалище и
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
Атанасова Вълкова, с комплексна оценка 92.63 точки.

1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730 със
Обособена
позиция № VII- седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
представлявано от Маргарита Иванова Павлова и Бойко Вълчев Иванов, с
„Зеленчуци комплексна оценка 98.70 точки.
сурови,
2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със седалище и
сготвени,
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
консервирани,
Атанасова Вълкова, с комплексна оценка 90.06 точки.
замразени,
3-то място: „Надежда 2000 ЕООД, представлявано от Надежда Тодорова
изсушени,
Минчева, адрес гр.Пловдив, ул.“Брезовско шосе“ № 170, , с комплексна оценка
ферментирали, 62.16 точки.
зеленчукови
сокове
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730 със
Обособена
седалище
и
адрес
на
управление
гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А, представлявано от
позиция № VIIIМаргарита-Иванова Павлова и Бойко Вълчев Иванов, с комплексна оценка 90.84 точки.
„Плодове
2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със седалище и
пресни,
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета Атанасова
замразени,
Вълкова, с комплексна оценка 85.39 точки.
изсушени,
3-то място: „Надежда 2000 ЕООД, представлявано от Надежда Тодорова
консервирани,
Минчева, адрес гр.Пловдив, ул.“Брезовско шосе“ № 170, , с комплексна оценка 62.16 точки.
под формата на
нектари и
плодови сокове,
конфитюри,
мармалади,
желета и
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компоти“
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730 със
Обособена
позиция № IX седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
„Захар, захарни представлявано от Маргарита Иванова Павлова и Бойко Вълчев Иванов, с
и шоколадови комплексна оценка 100 точки.
2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със седалище и
изделия, мед“
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
Атанасова Вълкова, с комплексна оценка 91.89 точки.

1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730 със
Обособена
позиция № Х седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
"Подправки - представлявано от Маргарита Иванова Павлова и Бойко Вълчев Иванов, с
комплексна оценка 98.90 точки.
пресни и
2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със седалище и
изсушени"
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
Атанасова Вълкова, с комплексна оценка 93.48 точки.

1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730 със
Обособена
позиция № XI седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
„Други храни - представлявано от Маргарита Иванова Павлова и Бойко Вълчев Иванов, с
комплексна оценка 100 точки.
майонези и
2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със седалище и
салатни сосове;
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
детски храни;
Атанасова Вълкова, с комплексна оценка 85.82 точки.
плодови и
билкови чайове;
какао, трапезна
сол;
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730 със
Обособена
седалище
и адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
Позиция XIІ –
„Риба и рибни представлявано от Маргарита Иванова Павлова и Бойко Вълчев Иванов, с
комплексна оценка 100 точки.
продукти”
2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със седалище и
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
Атанасова Вълкова, с комплексна оценка 89.48 точки.

Комисията счита, че офертата нa „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, относно
Обособена позиция №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 в пълна степен съответства на
предварително обявените от възложителя изисквания за технически възможности и е с
най-оптимално съотношение качество/цена.
Комисията предлага на Кмета на Община Царево, в качеството му на Възложител
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на
Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и
Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции“ да
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обяви класирането и да обяви за изпълнител за Обособена позиция
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12:
1. „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, със седалище и адрес на управление
гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А, представлявано от Маргарита Иванова Павлова
и Бойко Вълчев Иванов.
С тези действия приключи работата на Комисията.
Настоящият протокол е изготвен на 30.01.2018 г 9:00 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: Мария Николова Конярова…………………………………
Членове: 1. Илина Ангелова …………………………………………..
2. Гергана Иванова……………………………………….
3. Таня Янева………………………………………………
4. Ирина Тодорова………………………………………..

Подписите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2,
ал.2 от ЗЗЛД.
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