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

ПРОТОКОЛ№2
Днес, 10.07.2020 г. в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронт-офис, се
проведе второто заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-276/28.05.2020 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. Златина Димитрова – ст. експерт „СДЗ” при Община Царево;
4. Илка Кехайова – управител „ДМК“ при Община Царево.
Във връзка с подадено заявление от Гергана Иванова – мл. експерт „ОК” при Община Царево
– член на комисията, за обективна невъзможвост да продължи работата си в комисията, 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.
В съответствие с описаното в Протокол № 1 от 28.05.2020 г. и във връзка с прилагането на
разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 е изпратен на всички участници в
процедурата по електронна поща на 01.07.2020 г., подписан с електронен подпис, като същия е
получен, видно от върнати потвърдителни имейли.
Комисията приема 01.07.2020 г. за датата, от която започва да тече срокът от 5 работни дни за
предоставяне на допълнителни документи, тъй като протоколът е изпратен по предвиден от ЗОП
ред, по електронните пощи на участниците, посочени в офертата. Съответно срокът изтича на
08.07.2020 г. Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни, участниците
следва да направят допълнения към офертите си по реда, който им беше указан. До края на
работния ден на 08.07.2020 г. в деловодството на Община Царево, са входирани допълнителни
документи от участниците, както следва:
„ПРИЗМА МП“ ООД, представлявано от Бойко Иванов, адрес: гр. Приморско, ул. Трети
март № 80 А, с вх № 53-01-634//1/ от 03.07.2020 г. 09:04 часа.
I. Съобразно чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.
Комисията отвори плика с допълнително представените от участника „ПРИЗМА МП“ ООД
документи и установи, че същият е представил нов ЕЕДОП, в който в Част III: Основания за
изключване, раздел Г: „Специфични национални основания за изключване“, е посочил „Не“.

Протокол № 2/10.07.2020 г.
Стр. 1 от 10

Предвид горните констатации, Комисията единодушно реши:
Участникът „ПРИЗМА МП“ ООД, отговаря на критериите за подбор, поставени от
Възложителя, поради което, Комисията допуска участника до разглеждане на техническото му
предложение на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП.
II. Комисията пристъпи към оценяване на техническите предложения на допуснатите
участниците съобразно одобрената с документацията методиката за оценяване.
II.1. След разглеждане на Образец № 5 „Предложение за изпълнение на поръчката” се
установи, че участникът „ИВ ТРЕЙД“ ООД, предлага следните срокове:
Обособена позиция №
Обособена позиция
1 – „Месо и месни
продукти“
Обособена позиция 2
– „Мляко и млечни
продукти“
Обособена позиция 3
– „Яйца и яйчени
продукти“
Обособена позиция 4
– „Масла и мазнини“
Обособена позиция 5
– „Зърнени храни и
храни на зърнена
основа“
Обособена позиция 6 –
„Варива“
Обособена позиция
7 – „Зеленчуци сурови,
сготвени,
консервирани,
замразени,
изсушени,
ферментирали,
зеленчукови сокове“
Обособена позиция 8
– „Плодове - пресни,
замразени, изсушени,
консервирани,
под
формата на нектари и
плодови
сокове,
конфитюри,
мармалади, желета и
компоти“
Обособена позиция 9
- „Захар, захарни и
шоколадови изделия,
мед“
Обособена
позиция № 10 „Подправки
пресни
и

Срок за доставка
8 часа

Срок за подмяна на доставена стока
30 минути

8 часа

30 минути

8 часа

30 минути

8 часа

30 минути

8 часа

30 минути

8 часа

30 минути

8 часа

30 минути

8 часа

30 минути

8 часа

30 минути

8 часа

30 минути
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изсушени“
Обособена позиция
11 „Други храни майонези и салатни
сосове;
детски
храни; плодови и
билкови
чайове;
какао, трапезна сол“
Обособена Позиция
12 – „Риба и рибни
продукти”

8 часа

30 минути

8 часа

30 минути

II.2. След разглеждане на Образец № 5 „Предложение за изпълнение на поръчката” се
установи, че участникът „ПРИЗМА МП ООД” предлага следните срокове:
Обособена позиция №
Обособена позиция
1 – „Месо и месни
продукти“
Обособена позиция 2
– „Мляко и млечни
продукти“
Обособена позиция 3
– „Яйца и яйчени
продукти“
Обособена позиция 4
– „Масла и мазнини“
Обособена позиция 5
– „Зърнени храни и
храни на зърнена
основа“
Обособена позиция 6 –
„Варива“

Срок за доставка
Срок за подмяна на доставена стока
Не е подадена оферта Не е подадена оферта за тази
за тази обособена
обособена позиция
позиция
30 минути
30 минути
30 минути

30 минути

30 минути

30 минути

30 минути

30 минути

Не е подадена
оферта за тази
обособена позиция
30 минути

Не е подадена оферта за тази
обособена позиция

Обособена позиция
7 – „Зеленчуци сурови,
сготвени,
консервирани,
замразени,
изсушени,
ферментирали,
зеленчукови сокове“
Обособена позиция 8 30 минути
– „Плодове - пресни,
замразени, изсушени,
консервирани,
под
формата на нектари и
плодови
сокове,
конфитюри,
мармалади, желета и
компоти“
Обособена позиция 9 30 минути
- „Захар, захарни и
шоколадови изделия,

30 минути

30 минути

30 минути
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мед“
Обособена
позиция № 10 „Подправки
пресни
и
изсушени“
Обособена позиция
11 „Други храни майонези и салатни
сосове;
детски
храни; плодови и
билкови
чайове;
какао, трапезна сол“
Обособена Позиция
12 – „Риба и рибни
продукти”

30 минути

30 минути

30 минути

30 минути

Не е подадено
предложение за
изпълнение на
поръчката по тази
обособена позиция

Не е подадено предложение за
изпълнение на поръчката по тази
обособена позиция

III. Комисията пристъпи към оценяване на офертите, съобразно методиката за оценяване
на офертите.
Техническа оценка на офертата по показател ПС „Срок за подмяна на доставена стока”,
броят получени точки по следната формула:
ПС = (ПСmin / ПСi) х 10, където:
ПСmin е най-краткият срок за подмяна на доставената стока.
ПСi е предложен от участника срок за подмяна на доставената стока.
Обособена позиция №

„Ив Трейд” ООД – гр. Бургас „ПРИЗМА МП” ООД – гр.
Приморско

Обособена позиция
1 –
„Месо и месни продукти“

ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.
Обособена позиция 2 – ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
„Мляко и млечни продукти“
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.
Обособена позиция 3 – „Яйца ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
и яйчени продукти“
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.
Обособена позиция
4 – ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
„Масла и мазнини“
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.
Обособена позиция 5 – ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
„Зърнени храни и храни на ПС = 30/30 x 10
зърнена основа“
ПС = 10 точки.
Обособена позиция
6
– ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
„Варива“
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.
Обособена позиция 7 –
ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
„Зеленчуци
сурови,
ПС = 30/30 x 10
сготвени,
консервирани,
ПС = 10 точки.
замразени,
изсушени,
ферментирали, зеленчукови
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Не е подадена оферта за тази
обособена позиция
ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.
Не е подадена оферта за тази
обособена позиция
ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.

сокове“

Обособена позиция 8 –
„Плодове - пресни, замразени,
изсушени, консервирани, под
формата на нектари и плодови
сокове,
конфитюри,
мармалади,
желета
и
компоти“
Обособена позиция 9 „Захар, захарни и шоколадови
изделия, мед“
Обособена позиция №
10 - „Подправки пресни и изсушени“
Обособена
позиция
11
„Други храни - майонези и
салатни
сосове;
детски
храни; плодови и билкови
чайове; какао, трапезна сол“
Обособена Позиция 12 –
„Риба и рибни продукти”

ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.

ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.

ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.

ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.

ПС = (ПСmin / ПСi) х 10
ПС = 30/30 x 10
ПС = 10 точки.

Не е подадено предложение
за изпълнение на поръчката
по тази обособена позиция.

IV. Оценки по Показател „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, съдържащ
два основни елемента:
Предлаган Организационен план при доставката, и включва:
• Предлаган подход за изпълнение на поръчката.

До 21 т.

Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или
До 9т.
некачествено изпълнение на доставките, и мерки за тяхното избягване
или минимизиране, и включва:
• Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове
които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на
поръчката
IV.1. „ИВ ТРЕЙД” ООД
Кратко описание на техническото предложение, анализ и оценка:
• Предлаган Организационен план при доставката
ОПИСАНИЕ
Участникът е посочил, че разполага със: Търговски обект за търговия на едро с храни в гр.
Приморско и Месопреработвателно предприятие за производство на месо и месни продукти и
полуфабрикати в гр. Бургас.
И двата обекта са регистрирани в ОБДХ – гр. Бургас и притежават необходимите документи
и системи за производство и търговия.
Направено е описание на температурния режим на хладилните камери и за двата обекта.
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Участникът е посочил, че за изпълнението на доставките, е взел следните конкретни мерки
и действия при организация на дейностите, които гарантират последователност и прецизност в
работата:
1. Получаване и обработване на заявките от упълномощените лица по обекти на
възложителя - описани са работното време на складовата база, начина на получаване на
заявките, документиране на заявката и изготвяне на съпътстващи документи, предвижда се
осъществяване на контакт с представители на Възложителя, в случай на неясноти, относно
заявката;
2. Подготовка за експедиция, подробно описание на задачите и отговорностите в екипа,
ангажиран с изпълнението на доставките - предвижда се проверка на заявените продукти с
техническата спецификация и изискванията на възложителя, предвидено е разнообразие на
асортименти и различни доставчици, с цел избягване на риск от липса на стоки и занижено
качество, описано е подробно разпределението на задълженията по осъществяване на
доставката, по длъжности;
3. Управление на качеството и мерки при наличието на несъответстващ продукт-описани
са подробни превантивни действия и мерки при несъответствия.
Подробно е описан механизъм на транспортирането на хранителните продукти, изискващи
различен температурен режим на превоз.
АНАЛИЗ:
Участникът предлага подход за изпълнение, който отговаря на изискванията на Възложителя,
посочени в указанията, Техническата спецификация, на действащото законодателство, на
съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.
Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за
изпълнението на поръчката. Предложението съдържа подробно описание на изпълнението на
доставките, с яснота по отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на всяка
една от дейностите по организацията им. Посочени са мерки за недопускане на закъснение в
доставките и доставка на некачествени продукти. Описано е разпределението на задачите и
отговорностите между членовете на екипа, както и взаимодействието с Възложителя.
Предложени са ясни и подробни мерки за доставка на качествени стоки.
ОЦЕНКА:
По показател: Предлаган Организационен план при доставката: „ИВ ТРЕЙД” ООД
получава 21 точки.
• Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено
изпълнение на доставките, и мерки за тяхното избягване или минимизиране:
ОПИСАНИЕ
Участникът е предвидил следните видове: рискове, свързани с приемане и обработване на
заявките; рискове, свързани с липса на стока, несъответствие на продукт с търговската
спецификация занижено качество на продукт; проблем с компютърната система и
електрозахранването; риск от неинформираност или некомпетентност на персонала, проблем с
изнасяне на стока; влияние на метеорологични условия; рекламация; изтегляне на продукт при
хранителен инцидент; риск от замърсяване; проблем с хладилните камери; липса на автомобил и
шофьор за транспортиране на стоките; спазване времето на доставка; излизане извън маршрута
от склада до обекта; неизправност на МПС; риск от пандемия, извънредно положение /COVID19/; рискове от промени в законодателството.
Посочени са превантивни мерки и решения.
АНАЛИЗ:
Участникът е идентифицирал множество потенциални рискове, обхващащи различни
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сфери от областта на доставките, които могат да възникнат по време на изпълнение на
поръчката. Участникът е отчел възможните аспекти на проявление и сфери на влияние на
описаните рискове, като е предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на
поръчката. Изложил е подробно адекватни превантивни мерки за недопускане на рисковете,
посредством които е възможно реално да се повлияе на възникването им, така че същите да
бъдат предотвратени или да се миниминира в максимална степен негативното им влияние
върху изпълнението на дейностите.
ОЦЕНКА:
За показател: „Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или
некачествено изпълнение на доставките, и мерки за тяхното избягване или минимизиране“:
„Ив трейд“ ООД получава 9 точки.
Обща оценка за техническото предложение: 30 точки.
Забележка: Предложеното техническо предложение за всички Обособени позиции, са
напълно идентични, поради което описанието, анализа и оценката на същото са еднакви.
IV.2. „Призма-МП” ООД
Кратко описание на техническото предложение, анализ и оценка:
• Предлаган Организационен план при доставката
ОПИСАНИЕ
Участникът е описал подробно складовата база, с която разполага – брой хладилни камери,
витрини и стелажи – минусови и плюсови, които ще използва за разделното съхранение на
различните групи храни. Посочена е технологията на прием и съхранение на стоките, като
контрол на проследяемостта им, ще се извършва от компютърен софтуер на принципа „първо с
изтичащ срок – първо излязло“. Участникът ще прави оценка на доставчиците, като се изготвя
списък на одобрените, с цел доставка на качествени стоки, с определено количество, качество,
цена и в необходимият срок. Описан е начина на осигуряване и поддържане на техническата
изправност на моторните превозни средства, с който ще се извършва доставката, както и начина
на поддържане на системата за безопасност на храните, хигиената в склада и на транспортните
средства. За осигуряване организацията на доставките е представено разпределението на
задълженията на персоналът (управител, оператори, работници и шофьори) при работата им в
склада, като се уточнява, че същият е обучен за спазване на добри хигиенни практики при работа
с храни, има опит с доставките, добра отчетност и стриктност при изпълнение на заявките,
отзивчивост при рекламации.
АНАЛИЗ:
Предлаганият от участника подход за изпълнение на поръчката е релевантен за предмета й и
съответстващ на техническата спецификация. Подробно е представена организацията за
изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на поръчката. Подробно е
описано разпределението на задачите и отговорностите между членовете на екипа, ангажиран
изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол. Предложението съдържа
подробно описание на изпълнението на доставките, с яснота по отношение на конкретните
мерки и действия при изпълнението на всяка една от дейностите по организацията им, както и
подробни мерки за недопускане на закъснение в доставките и доставка на некачествени
продукти. Предложени са ясни и подробни мерки за доставка на качествени стоки.

ОЦЕНКА:
По показател: Предлаган Организационен план при доставката: „Призма-МП” ООД
получава: 21 точки.
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• Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено
изпълнение на доставките, и мерки за тяхното избягване или минимизиране:
ОПИСАНИЕ
Участникът е посочил следните възможни рискове за неизпълнение на доставките:
липса на стока или недостатъчно количество; хранителните продукти да не отговарят на
спецификацията; проблем с неизправност на транспортните средства; проблем с компютърната
програма; продължително спиране на ел. захранването; изтегляне на продукт при хранителен
инцидент; проблем с метеорологичните условия.
Анализирайки рисковете, участникът е описал мерки за тяхното предотвратяване и
минимизиране.
АНАЛИЗ:
Подробно са описани и са предложени конкретни видове рискове, обхващащи различни сфери
от областта на доставките. Участникът е отчел възможните рискове за неизпълнение на
доставките, като е предвидил и възможните аспекти на проявление и области на влияние на
описаните рискове. Изложил е подробно адекватни мерки за предотвратяване и минимизиране
на рисковете, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването им, респ.
негативното им влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка.
ОЦЕНКА:
За показател: „Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или
некачествено изпълнение на доставките, и мерки за тяхното избягване или минимизиране“ :
„Призма -МП“ ООД , получава 9 точки.
Обща оценка за техническото предложение: 30 точки.
Забележка: Предложеното техническо предложение за всички Обособени позиции, за
които участва участникът, са напълно идентични, поради което описанието, анализа и
оценката на същите, са еднакви.
Въз основа получените оценки на двата основни елемента от техническото предложение на
участниците се пристъпи към прилагане на формулата:
Т=

Техн. предложение на участника х 50
най-добро техническо предложение

Обособена
позиция №
Обособена
позиция
1 –
„Месо и месни
продукти“
Обособена
позиция
2
–
„Мляко и млечни
продукти“
Обособена
позиция
3
–
„Яйца и яйчени
продукти“
Обособена
позиция
4 –
„Масла
и
мазнини“

„Ив Трейд” ООД – гр. Бургас „ПРИЗМА МП”
ООД – гр.
Приморско
Т = 30/30 х 50
Не е подадена оферта за тази обособена
Т= 50 точки.
позиция
Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.
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Обособена
позиция
5
–
„Зърнени храни
и
храни
на
зърнена основа“
Обособена
позиция
6
–
„Варива“
Обособена
позиция 7 –
„Зеленчуци
сурови,
сготвени,
консервирани,
замразени,
изсушени,
ферментирали,
зеленчукови
сокове“
Обособена
позиция
8
–
„Плодове
пресни,
замразени,
изсушени,
консервирани,
под формата на
нектари
и
плодови сокове,
конфитюри,
мармалади,
желета
и
компоти“
Обособена
позиция
9
„Захар, захарни и
шоколадови
изделия, мед“
Обособена
позиция №
10
„Подправки
- пресни и
изсушени“
Обособена
позиция
11
„Други храни майонези
и
салатни сосове;
детски храни;
плодови
и
билкови
чайове; какао,
трапезна сол“
Обособена

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Не е подадена оферта за тази обособена
позиция

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50
Т= 50 точки.

Т = 30/30 х 50

Не е подадено предложение за изпълнение
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Позиция 12 –
„Риба и рибни
продукти”

Т= 50 точки.

на поръчката по тази обособена позиция.

Комисията приключи работата си и на основание чл. 57, ал. 4 от ППЗОП, насрочи
следващото си публично заседание за отваряне на предложените от допуснатите участници
ценови оферти за 17.07.2020 г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Община
Царево-сграда Фронт-офис.
На основание чл. 57, ал. 4 от ППЗОП, заседанията на Комисията са публични и на тях могат
да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване. Уведомлението за датата, часа и мястото
на отваряне на ценовите оферти да се публикува на интернет страница на Община Царево в
раздел „Профил на купувача”.
Настоящият протокол е изготвен на 13.07.2020 г. 15:00 часа.
За верността на гореизложеното, комисията се подписва в състав, както следва:

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:
Председател:

Таня Янева – ..............................................................

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

Подписът е заличен 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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