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Б Ъ Л Г А Р ИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Подписът е заличен на основание
чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с
чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
УТВЪРЖДАВАМ: ………………………..
ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
Дата: 09.04.2019 г.

ДОКЛАД
По чл. 103, ал. 3 от ЗОП
От комисията, назначена със Заповед № РД-01-144/06.03.2017 г. на Зам. Кмета на
Община Царево
Относно: Разглеждане, оценка и класиране на представените оферти чрез открита
процедура за 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”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАПЧЕВ,
Процедурата за 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”, открита с Решение №001 от 28.01.2019
г. на Възложителя и е вписана в Регистъра за обществените поръчки в АОП №
00079-2019-0001.

На 06.03.2019 година, в изпълнение на Решение № 001 от 28.01.2019 г.,
комисията, назначена със Заповед № РД-01-144/06.03.2017 г. на Зам. Кмета на
Община Царево, се събра в 10:00 часа в заседателната зала в административната
сграда на Община Царево, със задача да отвори офертите, подадени за участие в
обществената 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”, както и да разгледа, оцени и класира представените
оферти.
Възложителят беше поставил срок за извършване/приключване на работата
на комисията до 30.04.2019 г.
Работният процес на комисията протече при стриктно спазване на
законоустановените процесуални и материални разпоредби на ЗОП и ППЗОП,
както и в изпълнение на утвърдения от Председателя график за нейната работа.
Процедурата се проведе от комисията, назначена със Заповед № РД-01144/06.03.2017 г. на Зам. Кмета на Община Царево в състав:
Председател: Мария Конярова – секретар на Община Царево.
Членове: 1. Мария Динкова – гл. юрисконсулт при Община Царево;
2. Гергана Иванова – мл. експерт ОК при Община Царево;
3. Таня Янева- дир. дирекция „ОКЗССД” на Община Царево;
4. Златка Димитрова– гл. счетоводител при Община Царево;
5. Мила Стоянова – дир. дирекция „АПОБФ” при Община Царево;
6. Илка Кехайова- управител „ДМК“ при Община Царево
Заседанието беше открито от председателя на комисията в 10:00 часа.
Присъстваха всички редовни членове на комисията.
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
Комисията започна работа след получаване на представените оферти – 3
(три) броя, подадени в срока до 05.03.2019 г. 17:00 часа с протокола по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП от деловодството на възложителя.
На комисията беше представена 3 (три) броя опаковки с оферти за участие,
както следва:
1. Надежда 2000 ЕООД, представлявано от Надежда Тодорова Минчева, адрес
гр.Пловдив, ул.“Брезовско шосе“ № 170, с вх.№ 53-01-292/05.03.2019 г. 10:08 часа.
2. ПРИЗМА МП ООД, представлявано от Маргарита Павлова, адрес, гр.
Приморско, ул. Трети март № 80 А с вх.№ 53-01-296/05.03.2019 г. 13:16 часа.
3. ИВ ТРЕЙД ООД , представлявано от Виолета Вълкова, адрес: гр.Бургас, ул.
Мара Гидик № 21, ет.2, с вх.№ 53-01-297/05.03.2019 г. 13:30 часа.

Всички действия на комисията, свързани с отваряне, разглеждане и
оценяване на офертите са обективирани и посочени в Протокол № 1, 2 и 3 от
работата на комисията.
На първото публично заседание на 06.03.2019 г. /10:00 часа/, след като получи
3 (три) броя опаковки с оферти, комисията констатира, че опаковките на офертите
на участниците в процедурата са непрозрачни и с ненарушена цялост. След което
Председателя на комисията пристъпи към отварянето им.
I. Комисията отвори предложенията на участниците,по реда на входирането
им съдържащи се в запечатаната непрозрачна опаковка, оповести тяхното
съдържание и извърши проверка за наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал.
3, т.1 ППЗОП, както за административното съответствие на представените
документи с описа им, приложен в офертата, както и на отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Комисията установи следното:
1. Оферта на “ Надежда 2000” ЕООД гр. Пловдив:
Комисията
отвори
запечатаната
непрозрачна
опаковка,
оповести
съдържанието
й
и
установи
нaличието
на:
- отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за
Обособена позиция № VII-„Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени,
изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове;
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за
Обособена позиция № VIII- „Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани,
под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и
компоти“.
-плик № 1 „Документи за подбор“ за Обособена позиция № VII-„Зеленчуци сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови
сокове“ и за Обособена позиция № VIII- „Плодове - пресни, замразени, изсушени,
консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади,
желета и компоти“.
- „ Предложение за изпълнение на поръчката „ за Обособена позиция № VII„Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали,
зеленчукови сокове“ и за Обособена позиция № VIII- „Плодове - пресни, замразени,
изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри,
мармалади, желета и компоти“.
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за
двете обособени позиции, за който участва участника.
2. 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 отделни технически предложения и
документи за подбор за всяка от дванадесетте обособени позиции. Съгласно чл.54,
ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническите
предложения и пликовте с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка
обособена позиция.
3. Оферта на „ПРИЗМА МП” ООД, гр. Приморско:
Комисията
отвори
запечатаната
непрозрачна
опаковка,
оповести
съдържанието й и установи нличието 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 документи за подбор и отделни технически
предложения за всяка от дванадесетте обособени позиции. Съгласно чл.54, ал.4 от
ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка обособена позиция.
След извършване на горните действия в 10:45 часа, Председателят обяви
приключване на публичната част от заседанието и комисията продължи работата си при
условията на закрито заседание.
Комисията разгледа представените от участниците документи, установяващи
съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя, респективно обективира констатациите от извършената
проверка в Протокол № 1, приключен на 12.03.2019 г.
Комисията изиска допълнителни документи от всички участници.
Протокол № 1 е изпратен на всички участници в процедурата по електронна
поща на 12.03.2019 г., подписан с електронен подпис, като същия е получен, видно от
репортите и върнати потвърдителни имейли.
Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни,
участниците следваше да направят допълнения към офертите си по реда, който им
беше указан. До края на работния ден на 19.03.2019 г. в деловодството на община
Царево бяха входирани допълнителни документи от участниците както следва:
1. ИВ ТРЕЙД ООД, представлявано от Виолета Вълкова, адрес: гр.Бургас, ул.
Мара Гидик № 21, ет.2, с вх.№ 53-01-297/1/14.03.2019 г. 12:36 часа.
2. ПРИЗМА-МП ООД, представлявано от Маргарита Павлова, адрес, гр.
Приморско, ул. Трети март № 80 А, с вх.№ 53-01-296/1/05.03.2019 г. 10:30 часа.
3. Надежда 2000 ЕООД, представлявано от Надежда Минчева, адрес гр.Пловдив,
ул. Заводска № 4, с вх.№ 53-01-292/1/15.03.2019 г. 11:03 часа.
II. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците.
Комисията разгледа допълнителните документи, представени от участниците и
установи съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор. Комисията допусна всички участници до следващ етап на
обществената поръчка – проверка и оценка на техническото предложение. Действията
и решенията на комисията бяха обективирани в Протокол № 2 от работата й.

III. Разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници.
Като следващо действие, комисията пристъпи към проверка за съответствие
на техническото предложение на допуснатите оферти с предварително обявените
условия. Резултатите от проверката се съдържат в Протокол № 2 на помощния
орган, който се предава на възложителя в едно с настоящия доклад и е неразделна
част от него.
След разглеждане на допуснатите оферти в частта им техническо
предложение и проверка на пълнотата и съответствието на съдържанието им,
съгласно документацията и приложения образец, комисията е взела следните
решения:
 допусна до по-нататъшно участие участниците:
 1. „Надежда 2000“ ЕООД,
 2. „ПРИЗМА МП „ ООД,
 3. „ИВ ТРЕЙД „ ООД
III. Оценка на офертите на допуснатите участници по показатели, извън
ценовия показател.
Оценяването и класирането на офертите се извърши по критерия за
възлагане „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”.
Комисията продължи своята работа, като извърши оценка на офертата на
участника по показатели, извън цената.
Комисията обективира оценките на участниците по другите показатели,
извън цената в Протокол № 2, приключен на 28.03.2019 г.
Оценките са както следва:
ПО ПОКАЗАТЕЛ ПС „СРОК ЗА ПОДМЯНА НА ДОСТАВЕНА СТОКА”
Обособена позиция №

„Надежда 2000“
ЕООД-грПловдив

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

Обособена позиция І Месо и месни продукти

Не е подадена
оферта за тази
позиция.

Обособена позиция ІІ Мляко и млечни
продукти

Не е подадена
оферта за тази
позиция.

Обособена позиция ІІІ Яйца и яйчени продукти

Не е подадена
оферта за тази
позиция.

Обособена позиция ІV Масла и мазнини

Не е подадена
оферта за тази
позиция.

Обособена позиция V Зърнени храни и храни
на зърнена основа

Не е подадена
оферта за тази
позиция.

ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/60 x 10
ПС = 6,67 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/60 x 10
ПС = 6,67 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/60 x 10
ПС = 6,67 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/60 x 10
ПС = 6,67 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/60 x 10

ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/40 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/40 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/40 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/40 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/40 x 10

Обособена позиция VI Варива

Не е подадена
оферта за тази
позиция.

Обособена позиция № VII„Зеленчуци 10
- сурови,
сготвени, консервирани,
замразени, изсушени,
ферментирали, зеленчукови
сокове
Обособена позиция № VIII„Плодове - пресни,
10
замразени, изсушени,
консервирани, под формата
на нектари и плодови
сокове, конфитюри,
мармалади, желета и
компоти“
Обособена позиция № IX
„Захар, захарни и
шоколадови изделия, мед“

ПС = (ПСmin / ПСi) х

Обособена позиция № Х
"Подправки - пресни и
изсушени"

Не е подадена
оферта за тази
позиция.

Обособена позиция № XI
„Други храни - майонези и
салатни сосове; детски
храни; плодови и билкови
чайове; какао, трапезна сол;
Обособена Позиция XIІ –
„Риба и рибни продукти”

Не е подадена
оферта за тази
позиция.

ПС = 40/1440 x 10
ПС = 0,28 точки.

ПС = (ПСmin / ПСi) х
ПС = 40/1440 x 10
ПС = 0,28 точки.

Не е подадена
оферта за тази
позиция.

Не е подадена
оферта за тази
позиция.

ПС = 6,67 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/60 x 10
ПС = 6,67 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/60 x 10
ПС = 6,67 точки.

ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/40 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/40 x 10
ПС = 10 точки.

ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/60 x 10
ПС = 6,67 точки.

ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/40 x 10
ПС = 10 точки.

ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/60 x 10
ПС = 6,67 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/60 x 10
ПС = 6,67 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/60 x 10
ПС = 6,67 точки.

ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/40 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/40 x 10
ПС = 10 точки.
ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/40 x 10
ПС = 10 точки.

ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/60 x 10
ПС = 6,67 точки.

ПС = (ПСmin / ПСi) х
10
ПС = 40/40 x 10
ПС = 10 точки.

ПО ПОКАЗАТЕЛ „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА“

Обособена
позиция №

„Надежда
2000“ ЕООД гр. Пловдив

„ПРИЗМА МП” ООД – гр.
Приморско

Обособена
позиция І - Месо
и месни продукти
Обособена
позиция
ІІ
Мляко и млечни
продукти
Обособена
позиция ІІІ -

Не е подадена Т = 30/30 х 50
оферта за тази Т= 50 точки.
позиция.
Не е подадена офертаТ = 30/30 х 50
за тази позиция.
Т= 50 точки.

Т = 27/30 х 50
Т= 45 точки.

Не е подадена офертаТ = 30/30 х 50
за тази позиция.
Т= 50 точки.

Т = 27/30 х 50
Т= 45 точки.

„Ив Трейд” ООД – гр.
Бургас

Т = 27/30 х 50
Т= 45 точки.

Яйца и яйчени
продукти
Обособена
Не е подадена офертаТ = 30/30 х 50
позиция
ІV
- за тази позиция.
Т= 50 точки.
Масла и мазнини
Обособена
Не е подадена офертаТ = 30/30 х 50
позиция
V
- за тази позиция.
Т= 50 точки.
Зърнени храни и
храни на зърнена
основа
Обособена
Не е подадена офертаТ = 30/30 х 50
позиция VI за тази позиция.
Т= 50 точки.
Варива
Обособена
Не е подадена офертаТ = 30/30 х 50
позиция
№
за тази позиция.
Т= 50 точки.
VII-„Зеленчуци
сурови,
сготвени,
консервирани,
замразени,
изсушени,
ферментирали,
зеленчукови
сокове
Обособена
Не е подадена офертаТ = 30/30 х 50
позиция № VIII- за тази позиция.
Т= 50 точки.
„Плодове
пресни,
замразени,
изсушени,
консервирани,
под формата на
нектари
и
плодови сокове,
конфитюри,
мармалади,
желета
и
компоти“
Обособена
Не е подадена офертаТ = 30/30 х 50
позиция № IX за тази позиция.
Т= 50 точки.
„Захар, захарни и
шоколадови
изделия, мед“
Обособена
Не е подадена офертаТ = 30/30 х 50
позиция
№
Хза тази позиция.
Т= 50 точки.
"Подправки - пресни
и изсушени"
Обособена
Не е подадена офертаТ = 30/30 х 50
позиция № XI за тази позиция.
Т= 50 точки.
„Други храни майонези
и
салатни
сосове;
детски
храни;
плодови
и
билкови чайове;
какао, трапезна

Т = 27/30 х 50
Т= 45 точки.
Т = 27/30 х 50
Т= 45 точки.

Т = 27/30 х 50
Т= 45 точки.
Т = 27/30 х 50
Т= 45 точки.

Т = 27/30 х 50
Т= 45 точки.

Т = 27/30 х 50
Т= 45 точки.

Т = 27/30 х 50
Т= 45 точки.

Т = 27/30 х 50
Т= 45 точки.

сол;
Обособена
Позиция XIІ –
„Риба и рибни
продукти”

Не е подадена офертаТ = 30/30 х 50
за тази позиция.
Т= 50 точки.

Т = 27/30 х 50
Т= 45 точки.

След извършване на горните действия, свързани с поставяне на оценки по
техническите показатели, комисията взе решение на обяви датата за публично
заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите
участници. Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите
участници се извърши от 15:00 часа на 03.04.2019 година (сряда) в заседателната зала
в сграда фронт-офис на община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух“ №36,
ет.2, гр. Царево.
На публичното заседание за отваряне и оповестяване на ценовите
предложения, в комисията, поради отсъствието на Гергана Иванова – мл. експерт
ОК при Община Царево – член, на нейно място присъства Теодора Шопова –
юрисконсулт при Община Царево, съгласно заповед №РД-01-206/03.04.2019 г. на
Кмета на Община Царево.
На заседанието присъстваха представители на участниците, а именно Виолета
Вълкова – управител на „Ив Трейд” ООД“ и Маргарита Павлова – управител на
„ПРИЗМА МП” ООД.
Преди отварянето на ценовите предложения, комисията обяви резултатите
от оценяването на офертата по другите показатели извън ценовото предложение.
IV. Отваряне и оповестяване на ценовите предложения.
В изпълнение на чл.57, ал.3 ППЗОП, Председателят на комисията пристъпи
към отваряне на пликa с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците,
като обяви следните ценови предложения:
„Надежда 2000“
Обособена
ЕООД
позиция №
Обособена
Не е подадена
позиция І оферта за тази
Месо и месни позиция татази
продукти
позиция.
Обособена
Не е подадена
позиция ІІ оферта за тази
Мляко и млечни позиция татази
продукти
позиция.
Обособена
Не е подадена
позиция ІІІ оферта за тази
Яйца и яйчени позиция татази
продукти
позиция.
Обособена
Не е подадена
позиция ІV оферта за тази

„ПРИЗМА МП” ООД

„Ив Трейд” ООД

53 080.70 лева без ДДС.

54 006.14 лева без ДДС.

32 188.55 лева без ДДС.

31 416.85 лева без ДДС.

7 714.00 лева без ДДС.

7 714.00 лева без ДДС.

13 676.70 лева без ДДС.

14 552.30 лева без ДДС.

Масла и
позиция татази
мазнини
позиция.
Обособена
Не е подадена
позиция V оферта за тази
Зърнени храни ипозиция татази
храни на
позиция.
зърнена основа
Обособена
Не е подадена
позиция VI оферта за тази
Варива
позиция татази
позиция.
Обособена
38 985,95 лева без
позиция №
ДДС.
VII-„Зеленчуци
- сурови,
сготвени,
консервирани,
замразени,
изсушени,
ферментирали,
зеленчукови
сокове
Обособена
41 678.10 лева без
позиция № VIII- ДДС.
„Плодове пресни,
замразени,
изсушени,
консервирани,
под формата на
нектари и
плодови сокове,
конфитюри,
мармалади,
желета и
компоти“
Обособена Не е подадена
позиция № IX оферта за тази
„Захар, захарни позиция татази
и шоколадови позиция.
изделия, мед“
Обособена Не е подадена
позиция № Х
оферта за тази
"Подправки позиция татази
пресни и
позиция.
изсушени"
Обособена
Не е подадена

10 728.76 лева без ДДС.

10 063.28 лева без ДДС.

5 998.75 лева без ДДС.

6 079.60 лева без ДДС.

44 920.85 лева без ДДС.

43 092.78 лева без ДДС.

49 912.30 лева без ДДС.

46 768.45 лева без ДДС.

5457.00 лева без ДДС.

5 401.40 лева без ДДС.

1 148.44 лева без ДДС.

1 015.56 лева без ДДС.

1 715.80 лева без ДДС.

1744.07 лева без ДДС.

позиция № XI оферта за тази
„Други храни - позиция татази
майонези и
позиция.
салатни сосове;
детски храни;
плодови и
билкови чайове;
какао, трапезна
сол;
Обособена
Не е подадена
Позиция XIІ – оферта за тази
„Риба и рибни позиция татази
продукти”
позиция.

13 052.00 лева без ДДС.

13 650.95 лева без ДДС.

След отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, приключи
публичната част на заседанието.
Комисията продължи своята работа по разглеждане на ценовите оферти в
закрито заседание. След което се извърши проверка за пълнотата и съответствието
ѝ с документацията за участие и приложените образци на „Ценово предложение“
– образец №9.
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатаните
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците и
констатациите на комисията бяха отразени в Протокол № 3, приключен на
09.04.2019 г.
V. Проверка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП
Преди да пристъпи към оценяване и класиране на
допуснатите
участници, комисията извърши необходимите изчисления с оглед разпоредбата на
чл.72, ал.1 от ЗОП и установи, че по отношение на Обособена Позиция VII и
Обособена позиция № VIII, не е налице хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
VI. Оценяване на ценовите предложения по финансовия показател за оценка
Комисията продължи оценката на офертата по финансовия показател, съгласно
утвърдената методика:
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.

„Надежда 2000“ ЕООД
Обособена
позиция №
Обособена
Не е подадена оферта за
позиция І тази позиция.
Месо и месни
продукти
Обособена
Не е подадена оферта за
позиция ІІ - тази позиция.
Мляко и
млечни
продукти
Обособена
Не е подадена оферта
позиция ІІІ - за тази позиция.
Яйца и яйчени
продукти
Обособена
позиция ІV Масла и
мазнини
Обособена
позиция V Зърнени
храни и
храни на
зърнена
основа
Обособена
позиция VI Варива

„ПРИЗМА МП” ООД

„Ив Трейд” ООД

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (53 080.70/53 080.70)x
40
ФО=40 точки
ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (31 416.85 /32 188.55
)x 40
ФО= 39.04 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО=(53 080.70/54
006.14)x 40
ФО=39.31 точки
ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (31 416.85
/31 416.85)x 40
ФО= 40 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (7 714.00 /
7 714.00)x 40
ФО= 40 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (7 714.00 /
7 714.00)x 40
ФО= 40 точки

Не е подадена оферта за ФО = (Цmin / Цi) х 40
тази позиция.
ФО= (13 676.70 /
13 676.70)x 40
ФО= 40 точки
Не е подадена оферта за ФО = (Цmin / Цi) х 40
тази позиция.
ФО= (10 063,28/
10 728.76)x 40
ФО= 37.52 точки.

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (13 676.70 /
14 552.30)x 40
ФО= 37.59 точки
ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (10 063,28/
10 063,28)x 40
ФО= 40 точки.

Не е подадена оферта за ФО = (Цmin / Цi) х 40
тази позиция.
ФО= (5 998.75/
5 998.75)x 40
ФО= 40 точки
Обособена
ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО = (Цmin / Цi) х 40
позиция №
ФО= (38 985.95
ФО= (38 985.95 /44 920.85)x
VII-„Зеленчуци/38 985.95)x 40
40
- сурови,
ФО= 40 точки
ФО= 34.72 точки
сготвени,
консервирани,
замразени,
изсушени,
ферментирали,
зеленчукови
сокове
Обособена
ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО = (Цmin / Цi) х 40
позиция №
ФО= (41 678.10/
ФО= (41 678.10/
VIII-„Плодове -41 678.10)x 40
49 912.30)x 40

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (5 998.75/
6 079.60)x 40
ФО= 39.47 точки
ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (38 985.95 /43
092.78)x 40
ФО= 36.19 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (41 678.10/
46 768.45)x 40

пресни,
ФО = 40 точки
замразени,
изсушени,
консервирани,
под формата
на нектари и
плодови
сокове,
конфитюри,
мармалади,
желета и
компоти“
Обособена
Не е подадена оферта за
позиция №
тази позиция.
IX „Захар,
захарни и
шоколадови
изделия, мед“
Обособена
Не е подадена оферта за
позиция № Х тази позиция.
"Подправки пресни и
изсушени"
Обособена
Не е подадена оферта за
позиция №
тази позиция.
XI „Други
храни майонези и
салатни
сосове;
детски
храни;
плодови и
билкови
чайове;
какао,
трапезна
сол;
Обособена
Не е подадена оферта за
Позиция XIІ – тази позиция.
„Риба и
рибни
продукти”

ФО= 33.40 точки

ФО= 35.65 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (5 401.40/
5 457.00)x 40
ФО= 39.59 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (5 401.40/
5 401.40)x 40
ФО= 40 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (1 015.56 /
1 148.44)x 40
ФО= 35.37 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (1 015.56 /
1 015.56)x 40
ФО= 40 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (1 715.80 /
1 715.80)x 40
ФО= 40 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (1 715.80 /
1 744.07)x 40
ФО= 39.35 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (13 052.00 /
13 052.00)x 40
ФО= 40 точки

ФО = (Цmin / Цi) х 40
ФО= (13 052.00 /
13 650.95)x 40
ФО= 38.24 точки

VII. Комисията пристъпи към определяне на комплексна оценка, съобразно
методиката за оценка на офертите:

„Надежда 2000“ ЕООД „ПРИЗМА МП” ООД

„Ив Трейд” ООД

Не е подадена оферта
за тази позиция.

К = ФO + Т + ПС
К= 40 +50 + 6.67
К= 96.67 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 39.31 +45 + 10
К= 94.31 точки

Обособена
Не е подадена оферта
позиция ІІ за тази позиция.
Мляко и млечни
продукти
Обособена
Не е подадена оферта
позиция ІІІ за тази позиция.
Яйца и яйчени
продукти

К = ФO + Т + ПС
К= 39.04 + 50 + 6.67
К= 95.71 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 40 +45 + 10
К= 95 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 40+ 50 + 6.67
К= 96.67 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 40 +45 + 10
К= 95 точки

Обособена
позиция ІV Масла и
мазнини
Обособена
позиция V Зърнени храни
и храни на
зърнена основа
Обособена
позиция VI Варива

Не е подадена оферта
за тази позиция.

К = ФO + Т + ПС
К= 40+ 50+6.67
К= 96.67 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 37.59 + 45 + 10
К= 92.59 точки

Не е подадена оферта
за тази позиция.

К = ФO + Т + ПС
К= 37.52 + 50 + 6.67
К= 94.19 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 40 + 45 + 10
К= 95 точки

Не е подадена оферта
за тази позиция.

К = ФO + Т + ПС
К= 40 + 50 + 6.67
К= 96.67 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 39.47 + 45 + 10
К= 94.47 точки

Обособена
позиция №
VII-„Зеленчуци
- сурови,
сготвени,
консервирани,
замразени,
изсушени,
ферментирали,
зеленчукови
сокове
Обособена
позиция №

К = ФO + Т + ПС
К= 40 + 45 + 0.28
К= 85.28 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 34.72 + 50 + 6.67
К= 91.39 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 36.19 + 45 + 10
К= 91.19 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 40 + 45 + 0.28

К = ФO + Т + ПС
К= 33.40 + 50 + 6.67

К = ФO + Т + ПС
К= 35.65 + 45 + 10

Обособена
позиция №
Обособена
позиция І Месо и месни
продукти

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

К= 85.28 точки

К= 90.07 точки

К= 90.65 точки

Не е подадена оферта
за тази позиция.

К = ФO + Т + ПС
К= 39.59 + 50 +6.67
К= 96.26 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 40 + 45 + 10
К= 95 точки

Не е подадена оферта
за тази позиция.

К = ФO + Т + ПС
К= 35.37 + 50 + 6.67
К= 92.04 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 40 + 45 + 10
К= 95 точки

Не е подадена оферта
за тази позиция.

К = ФO + Т + ПС
К= 40 + 50 + 6.67
К= 96.67 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 39.35 + 45 + 10
К= 94.35 точки

Не е подадена оферта
за тази позиция.

К = ФO + Т + ПС
К= 40 + 50 + 6.67
К= 96.67 точки

К = ФO + Т + ПС
К= 38.24 + 45 + 10
К= 93.24 точки

VIII. Като следващо свое действие комисията извърши класиране на офертите на
участниците, съобразно определената комплексна оценка:

Обособена
позиция №
Обособена
позиция І Месо и месни
продукти

КЛАСИРАНЕ:
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
адрес на управление гр. Приморско, ул. Трети март, № 80А,
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 96.67 точки.
2– ро място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 831496285, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
Вълкова, с комплексна оценка 94.31 точки.

1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
Обособена
позиция ІІ адрес на управление гр. Приморско, ул. Трети март, № 80А,
Мляко и млечнипредставлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 95.71 точки.
продукти
2– ро място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 831496285, със седалище и адрес
на управление гр. Бургас, ул. Ал. Велики, № 3А, представлявано от
Виолета Вълкова, с комплексна оценка 95 точки.
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730 със седалище и
Обособена
позиция ІІІ адрес на управление гр.Приморско,
ул. Трети март, № 80А,
Яйца и яйчени представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 96.67 точки.
продукти
2– ро място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 831496285 със седалище и адрес
на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от
Виолета Вълкова, с комплексна оценка 95 точки.
Обособена
позиция ІV Масла и
мазнини

1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
адрес на управление гр.Приморско,
ул. Трети март, № 80А,
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 96.67 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 Вълкова, с комплексна оценка 92.59 точки.

1– во място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 831496285 със седалище и адрес на
Обособена
позиция V управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
Зърнени храни Атанасова Вълкова, с комплексна оценка 95 точки.
2– ро място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
и храни на
зърнена основа адрес на управление гр. Приморско, ул. Трети март, № 80А,
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 94.19 точки.
Обособена
позиция VI Варива

1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 96.67 точки.

2– ро място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 831496285, със седалище и адрес
на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от
Виолета Вълкова, с комплексна оценка 94.47 точки.
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
Обособена
позиция № VII- адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
„Зеленчуци представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 91.39 точки.
сурови,
2– ро място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 831496285, със седалище и адрес
сготвени,
консервирани, на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от
замразени,
Виолета Вълкова, с комплексна оценка 91.19 точки.
3-то място: „Надежда 2000 ЕООД, представлявано от Надежда
изсушени,
ферментирали, Минчева, адрес гр.Пловдив, ул.“Брезовско шосе“ № 170, с комплексна
оценка 85.28 точки.
зеленчукови
сокове
1– во място:, „Ив Трейд” ООД, ЕИК 831496285, със седалище и адрес
Обособена
позиция № VIII-на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от
Виолета Вълкова с комплексна оценка 90.65 точки.
„Плодове 2– ро място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
пресни,
замразени,
адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А, представлявано
от Маргарита Павлова и Бойко Иванов с комплексна оценка 90.07 точки.
изсушени,
3-то място: „Надежда 2000 ЕООД, представлявано от Надежда
консервирани,
под формата на Тодорова Минчева, адрес гр.Пловдив, ул.“Брезовско шосе“ № 170, , с
комплексна оценка 85.28 точки.
нектари и
плодови сокове,
конфитюри,
мармалади,
желета и
компоти“
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
Обособена
позиция № IX адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
„Захар,
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 96.26 точки.
захарни и
2– ро място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 831496285, със седалище и адрес
шоколадови
изделия, мед“ на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от
Виолета Вълкова, с комплексна оценка 95 точки.
Обособена
позиция № Х
"Подправки пресни и
изсушени"

1– во място:, „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със
седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А,
представлявано от Виолета Вълкова, с комплексна оценка 95 точки.
2– ро място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 92.04 точки.

1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
Обособена
позиция № XI адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,

„Други храни - представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 96.67 точки.
майонези и
2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 831496285 със
салатни сосове;
детски храни; седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А,
представлявано от Виолета Вълкова, с комплексна оценка 94.35 точки.
плодови и
билкови чайове;
какао, трапезна
сол;
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
Обособена
Позиция XIІ – адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
„Риба и рибни представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 96.67 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 Вълкова, с комплексна оценка 93.24 точки.

С оглед направените констатации, Комисията предлага на Кмета на Община
Царево, в качеството му на Възложител 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”, да обяви класирането и да обяви за изпълнител:
За Обособени позиции №1,2,3,4,6,7,9,11 и 12:
„ПРИЗМА МП” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул.
Трети март, № 80А, представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов.
За Обособени позиции №5, 8 и 10:
„Ив Трейд” ООД, ЕИК 831496285 със седалище и адрес на управление гр. Бургас,
ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета Вълкова.
На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, представяме на Вашето внимание
настоящият доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за утвърждаване и за приемане на
работата на комисията, назначена със Заповед № РД-01-144/06.03.2017 г. на Зам.
Кмета на Община Царево и променена със Заповед №РД-01-206/03.04.2019 г. на
Кмета на Община Царево. Като приложени към него представяме протоколи от
работата на комисията, подробно посочени по-горе.
Приложение: Три броя протоколи от работата на Комисията, назначена със
Заповед № РД-01-144/06.03.2017 г. на Зам. Кмета на Община Царево и променена с
Заповед №РД-01-206/03.04.2019 г. на Кмета на Община Царево.
Гр. Царево, ……09.04.2019 година.
КОМИСИЯ:
Председател:

Мария Конярова – ...............................................

Членове:
1. Мария Динкова – ...................................................
2. Гергана Иванова – ...................................................
3. Таня Янева – …………………………………….
4. Златка Димитрова – ……………………………….
5. Мила Стоянова – ……………………………………
6. Илка Кехайова – ……………………………………

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

