ОБЩИНА МАКРЕШ - ОБЛАСТ ВИДИН
с.Макреш - 3850, ул. “ Георги Бенковски “ № 88 тел./факс 094 / 600 356
e-mail: makresh@b-trust.org

П Р О Т О К О Л №1
от работата на комисията за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя и разглеждане на предложенията на
участниците

На 26.01.2017 година в 9:00 часа в заседателната зала на община Макреш
комисията за провеждане на публично състезание с предмет: Избор на изпълнител за
доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Хранителни продукти;
Обособена позиция № 2: Почистващи препарати
за нуждите на Община Макреш по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община
Макреш” по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд
- 2016” за срок до 31.12.2019 година”и за детските заведения, открита с Решение №
822082 от 20.12.2017 година и публикувано в регистъра на обществените поръчки с
обявление № 822083, назначена със Решение № 22 от 26.01.2018 година на Кмета
на община Макреш, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Тихомир Иванов Георгиев -Г л . счетоводител;
2. Светла Вергилова Димитрова - Директор на Дирекция „АОФД“

Проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП за отваряне на
получените оферти в процедурата. На публичното заседание не присъстваха
представители на участниците.
Председателят на комисията обяви участниците от които са получени оферти за
участие в процедурата, съгласно протокола по чл.48,ал.6 от ППЗОП.
До крайният срок за подаване на офертите - 15:00 часа на 25.01.2018 година в
деловодството на община Макреш са постъпили 2 (две) оферти от следните участници:
№
по
ред
1.

Наименование на участника
подал оферта
„АИМ“ ООД, гр. Димово

Вх. № и дата

Час на
подаване

Обособена
позиция

№01 от 25.01.2018
година

11:28 часа

Обособена
позиция № 1
1

и №2
2.

„ИВАНОВ И НЕШЕВ
КОМЕРС“ ООД, гр. София

№02 от 25.01.2018
година

14:10 часа

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на комисията и
председателят подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповести тяхното съдържание както следва:
1.
Участникът „АИМ” ООД, гр. Димово е представил оферта за Обособена
позиция № 1 и за Обособена позиция № 2.
Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка,
съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик е надпис „Предлагани ценови
параметри” за всяка от обособените позиции.
В съответствие е чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
пликовете е надпис „Предлагани ценови параметри” за двете обособени позиции.
2.
Участникът „ИВАНОВ И НЕШЕВ КОМЕРС” ООД, гр. София е представил
оферта за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2.
Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка в два
плика е надпис Плик №1 „Предлагани ценови параметри“ и Плик №2 „Оферта“.
Комисията не може да установи участник представил изискуемите се документи по
чл.39, ал.2 от ППЗОП.Плик №2 е с надпис „Оферта“ и е съгласно изискванията на чл.39,
ал.З от ППЗОП.
След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната
част на заседанието.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание. Председателят запозна
членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията
по процедурата. Комисията реши пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” да
се съхраняват в каса в сградата на общинска администрация Макреш.
Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира
следното:
Участник №1: „АИМ” ООД, гр. Димово е представил оферта за Обособена позиция
№ 1 и за Обособена позиция № 2.
Участникът е представил в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП
обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор, посочен в Обявлението за обществената поръчка и
изискванията към участниците, посочени в Документацията за участие в публичното
състезание. Комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички
обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от документацията
за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.
Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на
Техническото предложение.
Участник № 2: „ИВАНОВ И НЕШЕВ КОМЕРС“ ООД, гр. София е представил
оферта, но не е ясно за кои позиции са.
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Комисията взе решение да отстрани от участие участника, поради обстоятелството,
че няма представен плик по чл.39, ал.2 от ППЗОП и комисията не може да констатира
участник представил ли е изискуемите се документи.
Поради изложеното, Комисията не допуска участника до разглеждане на
Техническото предложение.
На 01.02.2018 година комисията продължи работата си по разглеждане и оценяване
на техническите предложения допуснатите участници:
Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на офертите
показателите за оценяване са следните:
К = Ц х 40 % + Т х 50 % + Д х 10% където:
Ц - Ценови критерий - показател за предлаганата цена от участника. При
оценяването се взема предвид предложената цена за изпълнение на обществената поръчка.
Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя
последица най-малък бюджетен разход. Предложенията се оценяват по следната формула:
Ц = Ц min/Цп х 100 , където
Цпнп - е най- ниската предложена цена за изпълнение на поръчката;
Цп - е цената за изпълнение на обществената поръчка, предложена от съответния
участник.
Точките по този показател се изчисляват на база представеното ценово
предложение

по предложените видове хранителни видове и почистващи препарати,

прогнозно количество и предложена единична и обща цена.
Показател Т - Техническото предложение - оценката по показател Т се формира
на база техническото предложение от страна на участника, в което е посочил

за

организация на доставката на хранителните продукти и почистващи препарати,
включваща задължително и план -график на времето на доставка, асортимент и
количествата. Точките по този показател ще бъдат присъждани от помощния орган на
възложителя - оценителната комисия по експертна мотивирана оценка. Офертите на
участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, се подлагат на
сравнителен анализ спрямо изискванията на настоящата документация и се оценяват по
следния начин:
Същата следва да съдържа ясна и детайлна програма за реализиране на доставката,
както и начина за осъществяване на доставката до възложителя. Участникът следва да
представи организацията при осъществяване на доставката на хранителните продукти и
миещите препарати. При изготвянето й следва да вземат предвид местонахождението на
местата на доставките, определени от възложителя.
Оценяването на предложенията се извършва, както следва:
1) Със 100 т. се оценява офертата, за която са налице следните обстоятелства :
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- Участникът е представил изчерпателна методология относно изпълнението, която е ясно
изразена и аргументирана. Описани са организационните възможности на участника и
методите на работа, гарантиращи: бързина и качество на изпълнението, посочени са
комплекс от действия, с които участникът се ангажира за постигане на бързина и
качество;
- Посочени са мерки за осигуряване на максимална сигурност и здравословни и безопасни
условия на труд, както на собствения персонал, така и за служителите в обектите;
- Участникът е представил

ясна (разбираема) информация как ще бъде осъществено

доставянето на хранителните продукти и почистващите препарати, с какви средства,
персонал и т.н.
- Посочени са мерки за предотвратяване и мерки за преодоляване на последиците при
извънредни ситуации и непредвидени обстоятелства. Като извънредни ситуации и
непредвидени обстоятелства следва да се приемат рискове като:
* Забавяне на доставката, поради техническа повреда или други;
*Доставка на недостатъчни количества продукти;
*Доставка на хранителни продукти, негодни за употреба;
*Отсъствие на лицата, отговорни за товарене, транспортиране и разтоварване на
хранителните продукти и почистващите препарати;
*Техническа неизправност на транспортното средство, използвано за доставка на
хранителните продукти и почистващите препарати;
- Налице е представена подробна организация за осъществяване на доставката, включващ
в себе си и необходимото време за доставка, както и времето, необходимо за реакция в
случай на рекламация.
Предложението,

съдържащо

изчерпателна информация по всички елементи .

свързани с здравословното хранене, съобразно изискванията на Наредба № 9
/16.09.11 година на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания
към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и
училищата; Наредба № 23/19.07.2005 година на Министерство на здравеопазването за
физиологичните норми на хранене на населението и Наредба № 1/26.01.2016 година на
Министерство на земеделието и храните за хигиената на храните и др., получава 100 т.
Предложение, в което не са изчерпателно отразени някои от елементите
посочени по-горе се оценява, както следва:
С 50/петдесет/ точки - при неизчерпателност и/или липса на един елемент по
отношение на изпълнението.
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Комисията оценява участника с 50 т. ако установи неизчерпателност и/или липса
на един от посочените елементи на обекта на оценка.
С 30 /тридесет/ точки - при неизчерпателност и/или липса на два елемента по
отношение на изпълнението.
С 1 /една/ точка - при неизчерпателност и/или липса на три или повече елемента
по отношение на изпълнението. Комисията оценява участника с 1 т., ако установи
неизчерпателност и/или липса по три или повече от елементите на обекта на оценка.
За целите на методиката за оценка понятията имат следното значение:
Под „изчерпателна методология на работа във връзка с изпълнението, която
е ясно изразена и аргументирана”, следва да се разбира представяне на подробна
информация по всички елементи, касаещи спецификата на обществената поръчка, а
именно: доставката на хранителни продукти и почистващи препарати, за ангажиментите
и дейностите, свързани с изпълнението, съгласно условията на документацията, по начин,
по който се създава яснота за

техните характеристики и подхода на участника за

осъществяването им, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат за
осъществяването им, реакцията и действията, които ще бъдат предприети при възникване
на извънредни и непредвидени обстоятелства, с цел покриване на посочените рискове;
„Неизчерпателност” е налице, когато участникът е представил само най- обща
информация по зададените елементи, за

ангажимент, дейност в съдържанието на

дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията или от така представената
информация по елемента не може да се изгради представа за конкретният подход или
конкретните действия, мерки, с които се ангажира участникът по повод елемента или не
се представя конкретна информация или методологията не е аргументирана чрез
предложена организация на материалните и човешки ресурси, или не са описани
конкретните мерки, които ще бъдат предприети при възникване на ситуация,
възпрепятстваща изпълнението на обществената поръчка.
„Подробно, детайлно н конкретно“ - описание, което съдържа всички етапи от
изпълнението на доставката, от производството/закупуването на хранителните продукти и
почистващите препарати, през транспортирането й до получаването и от крайния
потребител .
Д - Срок за реакция в случай на рекламация - Максимален брой точки получава
участника, който предложи най - кратък срок в часове/минути за реакция. Минимален
срок за реакция - 20 /двадесет/ мин., максимален - 90 /деветдесет/ минути. Предложенията
следва да са обективни и реално осъществими, като същите се оценяват по следната
формула:
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Д = Д min/Дп х 100 , където
Д т т - е най- краткия предложен срок за реакция
Дп - е предложения срок за реакция от съответния участник.
При формиране на крайната оценка на всяко едно предложение се използва формулата за
определяне на относителната тежест на всеки един показател:
Формула за определяне на Комплексна оценка ”К”:
К = Ц х 40 % + Т х 50 % + Д х 10%
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
При условие, че и цените са еднакви, комисията сравнява оценките по показателя с найвисока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този
показател. В случай, че отново не е налице възможност за определяне на изпълнител,
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти.
Комисията пристъпи към разглеждане на технически предложения на участниците.
Участник №1: „АИМ” ООД, гр. Димово

за Обособена позиция № 1 и за

Обособена позиция № 2.
Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от
възложителя (Образец № 3) и съдържа всички посочени от възложителя документи и
отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, като офертата
съдържа следното:
Концепция за изпълнение на поръчката, оценката на която е мотивирана в оценъчен
лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол;
Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията
на възложителя и поради, тази причина Комисията допуска участника до оценяване на
техническото предложение.
Оценка на техническото предложение:
Т х 50 % + Д х 10%
Участник е предложил 12 минути време за доставка;
Участник е предложил време за отстраняване на рекламациите 20 минути;
Т = 50 точки и Д = 10 точки
За техническото предложение участникът получава 60 точки;
Настоящият протокол е съставен на

05.02.2018 година в 15 часа. Ценовите

предложения на участниците ще бъдат разгледани на публично заседание на 09.02.2018
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година в 09:00 часа в Заседателната зала на община Макреш, ул. „Георги Бенковски” №
88 .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2 ..
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