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

ПРОТОКОЛ№1
Днес, 28.05.2020 г. в 14:00 часа в заседателната зала, в сградата на Община Царево,
фронт-офис, се проведе първото заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01276/28.05.2020 г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски
градини, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на
територията на Община Царево по обособени позиции”, в следния състав:
Председател: Таня Янева – дир. дирекция „ОКЗССД” на Община Царево;
Членове:
1. Мила Стоянова – дир. дирекция „АПОБФ” при Община Царево;
2. Мария Динкова – гл. юрисконсулт при Община Царево;
3. Гергана Иванова – мл. експерт ОК при Община Царево;
4. Илка Кехайова – управител „ДМК“ при Община Царево.
Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по
чл. 48, ал.6 от ППЗОП.
До определеното в Обявлението време за подаване на оферти в деловодството на
Общината, са депозирани 2 (две) оферти от следните участници:
1. „ИВ ТРЕЙД“ ООД, представлявано от Виолета Вълкова, адрес: гр. Бургас, ул.
Мара Гидик № 21, ет.2, с вх.№ 53-01-632/27.05.2020 г. 10:25 часа.
2. „ПРИЗМА МП“ ООД, представлявано от Бойко Иванов, адрес, гр. Приморско, ул.
Трети март № 80 А с вх.№ 53-01-634/27.05.2020 г. 15:52 часа.
Не са постъпили оферти след крайния срок.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието присъстваха представители на участниците – Бойко Иванов,
управител на „ПРИЗМА МП“ ООД и Райна Вълчева упълномощен представител на „ИВ
ТРЕЙД“ ООД.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване,
съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.
1. Оферта на „ИВ ТРЕЙД“ ООД, гр. Бургас:
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести съдържанието й и
установи наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”
за обособена позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, както
и отделни предложения за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1, № 2, № 3, №
4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, и документи за подбор. Съгласно чл. 54, ал. 4
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от ППЗОП, трима от членовете на комисията и представителят на „ПРИЗМА МП“ ООД,
подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”
за всяка обособена позиция.
2. Оферта на „ПРИЗМА МП” ООД, гр. Приморско:
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести съдържанието й и
установи наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”
за обособена позиция № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, отделни
предложения за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8,
№ 9, № 10, № 11, като за обособена позиция № 11 има два екземпляра от предложението за
изпълнение на поръчката, и документи за подбор. Съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от
членовете на комисията и представителят на „ИВ ТРЕЙД“ ООД, подписаха техническите
предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка обособена
позиция.
С това в 14:45 часа приключи публичната част от заседанието на комисията.
ІІ. Проверка на представените от участниците „Документи, съдържащи се в
офертата”.
Поради отсъствието на Гергана Иванова – мл. експерт ОК при Община Царево, същата
бе заместена като член на комисията от Златина Димитрова – ст. експерт „СДЗ“ при Община
Царево – резервен член, която попълни декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията продължи работата си в закрито заседание, за разглеждане на документите,
съдържащи се в офертата, по реда на тяхното постъпване за съответствие с пълнотата на
офертата, личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията направи следните констатации:
1. Участник „ИВ ТРЕЙД“ ООД, гр. Бургас:
При разглеждането на представените документи, Комисията не констатира
несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на
участника „ИВ ТРЕЙД“ ООД, поради което:
Комисията счита, че представените документи, доказват съответствието на участника с
изискванията по чл. 60, ал. 1 от ЗОП и чл. 63, ал. 1, т. 1 буква „б”, т. 2, т. 10 от ЗОП и с
изискванията, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и
критериите за подбор. Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението и в
документацията за възлагане на обществената поръчка. Поради което Техническото
предложение на участника, следва да бъде разгледано в следващо заседание на Комисията.
2. УЧАСТНИК „ПРИЗМА МП” ООД , гр. ПРИМОРСКО:
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия, непълноти
и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, на
участника „ПРИЗМА МП” ООД, гр. ПРИМОРСКО, с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в
документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, като в настоящия протокол
и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва изчерпателно, и за които констатации следва
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да се представят нов ЕЕДОП, или допълнителни документи, или информация в срок до 5
работни дни, считано от датата на получаване на протокола, като следва:
2.1. В представеният от участника ЕЕДОП е посочено, че участва за Обособена
позиция № 2 - Мляко и млечни продукти; За Обособена позиция № 3 - Яйца и яйчени
продукти; За Обособена позиция № 4 -Масла и мазнини; За Обособена позиция № 5 - Зърнени
храни и храни на зърнена основа; За Обособена позиция № 7 - Зеленчуци - сурови, сготвени,
консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове; За Обособена
позиция № 8 – Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на
нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти; За Обособена позиция
№ 9 - Захар, захарни и шоколадови изделия, мед; За Обособена позиция № 10 – Подправки –
пресни и изсушени; За Обособена позиция № 11 - Други храни - майонези и салатни сосове;
детски храни; плодови и билкови чайове; какао, трапезна сол; За Обособена позиция № 12 –
Риба и рибни продукти, като за същите позиции има представени и отделни запечатани
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. Комисията установи, че има отделни
предложения за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8,
№ 9, № 10, № 11, но не и за Обособена позиция № 12, като за обособена позиция № 11 има
два екземпляра от предложението за изпълнение на поръчката. Поради това, подадената
оферта по отношение на Обособена позиция № 12, не отговаря на изискването на чл. 39, ал. 3,
т. 1, б. „б“ от ППЗОП. Липсата на предложение за изпълнение на поръчката, не може да бъде
санирана посредством прилагането на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като техническото
предложение, не е от вида документи, които могат да бъдат допълнително изискани и
променени, съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.
Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши: Предлага на възложителя,
участникът „ПРИЗМА МП” ООД, гр. ПРИМОРСКО, да бъде отстранен от участие в
процедурата, за Обособена позиция № 12 – Риба и рибни продукти, на основание чл. 107, т.
2, б „а“ от ЗОП във връзка чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, поради липса на предложение за
изпълнение на поръчката за тази обособена позиция.
2.2.За ЕЕДОП на „ПРИЗМА МП” ООД , гр. ПРИМОРСКО:
2.2.1. В част III: Основания за изключване, раздел Г: „Специфични национални
основания за изключване“, е отразена противоречиво информацията в отговора, където
участникът е посочил „Да“ и в „Описанието на подробностите“, където е изписано, че по
отношение на участника, не са налице специфични национални основания за изключване.
Във връзка с горното, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията реши, че
участникът „ПРИЗМА МП” ООД, гр. ПРИМОРСКО следва да представи нов ЕЕДОП,
в който:
Част III: Основания за изключване, раздел Г: „Специфични национални основания за
изключване“, следва да се коригира, спрямо вярната информация за участника.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия
протокол, участниците, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация, може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти или заявления за участие.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т.
1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват кандидата или участника.
Документите да се представят в запечатана непрозрачна опаковка на адреса посочен в
обявлението: - Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух ” № 36 - деловодство, всеки
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работен ден от 8:00 до 17:00 ч., лично или чрез упълномощено от тях лице, по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.
Настоящия протокол да се публикува на профила на купувача на Община Царево и в
същия ден да се изпрати на участниците.
Настоящият протокол е изготвен на 30.06.2020 г. в 14:50 часа.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:

Таня Янева – ...................../п/..........................

Членове:
1. Мила Стоянова – .................../п/................................
2. Мария Динкова – ..................../п/...............................
3. Златина Димитрова – ................/п/...................................
4. Илка Кехайова – ………………/п/……………………

Подписите са заличени на основание чл.5, пар. I, б.„в“ от Регламент /ЕС/ 2016/679 на
Евпопейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
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