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ЕТ “Македония-Иван Даньовски”
"КООП-Търговия и туризъм" АД
"Бети-М" ЕООД
"Бохемис" ООД

Уважаеми Господа,
Във връзка с участието Ви в открита процедура по ЗОП, с
предмет: “Доставка на хранителни продукти за детски заведения на
територията на СО - район “Красна поляна”, открита с Решение >1- РД-0911-243/31.10.2014г
на Кмета на район “Красна поляна” и на основание
чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
Ви представям протокол №1 от 11.12.2014г с констатациите на
оценителната комисия, относно критериите за подбор.
За датата и часа на отваряне на ценовите предлож ия ще бъдете
уведомени допълнително.

Николай Вушовски,
Председател на комисията
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ПРОТОКОЛ
N-1

Днес 11.12.2014г в гр. София, в сградата на район “Красна поляна”,
ст. 206 на основание Решение >1- РД-09-11-243/31.10.2014г
на Кмета
на район “Красна поляна” за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка
по ЗОП с предмет: “Доставка на хранителни
продукти за детски заведения на територията на СО - район “Красна
поляна” се проведе заседание на
Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена
със заповед РД 09-11-275/11.12.2014г на Кмета на район “Красна поляна” в
състав:
Председател: Николай Христов Вушовски - Заместник кмет на
район “Красна поляна” и
Членове: 1. Виолина Иванова Петкова - Главен счетоводител на район
“Красна поляна”;
2. Любомир Христов Борисов—Секретар на район „Красна
поляна”;
3. Детелина Йорданова Здравкова - магистър "Диетолог",
специалист по "Обществено хранене и доставка на хранителни стоки";
4. Аксиния Христова Петкова - Директор на 40- ОДЗ "Жар
птица".
Председателстващият комисията г-н Николай Вушовски, установи,
че всички поканени членове на комисията за днешното заседание,
присъстват лично. Комисията има кворум и може да взима решения.
На заседанието присъстват следните представители на фирми
участници в процедурата:
1. Иван Димчев Даньовски, собственик на Фирма ЕТ “Македония-Иван
Даньовски” ;
2. Христо Боьов Струмин, пълномощник на фирма "КООП-Търговия и
туризъм" АД
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3. Тодор Неофитов Вълчев, управител на фирма "Бети-М" ЕООД;
4. Фирма "Бохемис" ООД не изпраща представител.
Поканена бе Г-жа Ирена Медникарова на длъжност “Деловодител” в
районната администрация
да
донесе списъка с
участниците
и
представените оферти. Членовете на комисията се запознаха с имената на
фирмите и техните представители, след което подписаха
декларации за
обстоятелствата по чл. 35, ал.1, 2 и 3 от ЗОП. Не бяха направени отводи.
Председателстващият комисията г-н Николай Вушовски на осн. Чл.
68, ал.1 от ЗОП, откри в 10:05 часа заседанието на комисията.
След това комисията пристъпи към проверка
целостта на всеки
един от четирите плика с подадени оферти. Не се констатираха
нередности.
Пристъпи се
към отваряне на пликовете по реда на тяхното
постъпване, както следва:
1. Оферта постъпила с вх. їч[- ПР-01-30/10.12.2014г. в 10:49 часа на
Фирма ЕТ “Македония-Иван Даньовски” ;
Комисията констатира, че са налице пет отделни запечатани плика.
Подписаха се два плика N-3 от трима члена на комисията и от г-н
Христо Боьов Струмин, пълномощник на фирма "КООП-Търговия и
туризъм" АД
Отворени бяха два плика N-2 и трима члена от
комисията и г-н Христо Боьов Струмин, пълномощник на фирма "КООПТърговия и туризъм" АД, последователно подписаха всички документи
съдържащи се в тях.
Председателят на комисията отвори Плик N-1 и
оповести документите и информацията, които се съдържат в него.
Представените документи съответстват на посочените в представения от
участника списък по чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП.
Участникът
заявява
участие за Обособени позиции № 1 и № 2.
2. Оферта постъпила с вх. ІЧЇ- ПР-01-31/10.12.2014г в 14:02 часа на Фирма
“Бети-М” ЕООД .
Комисията констатира, че са налице пет отделни запечатани плика.
Подписаха се два
плика N-3 от трима члена на комисията и от г-н
Христо Боьов Струмин, пълномощник на фирма "КООП-Търговия и
туризъм" АД.
Отворени бяха два плика N-2 и трима члена от комисията Христо
Боьов Струмин, пълномощник на фирма "КООП-Търговия и туризъм" АД,
последователно подписаха всички документи съдържащи се в тях.
Председателят на комисията отвори Плик N-1 и оповести
документите и информацията, които се съдържат в него. Представените
документи съответстват на посочените в представения от участника
списък по чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП.
Участникът заявява участие за Обособени позиции №- 1 и № 2.
3. Оферта постъпила с вх. >4- ПР-01-32/10.12.2014г в 16:17 часа на Фирма
"Кооп-търговия и туризъм" АД.
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Комисията констатира, че са налице три отделни запечатани плика.
Подписа се
Плик N-3 от трима члена на комисията и от г-н Иван
Даньовски, представител на присъстващия участник ЕТ "Македония-Иван
Даньовски" .
Отворен бе Плик N-2 и трима члена от комисията и г-н Иван
Даньовски, представител на присъстващия участник ЕТ "Македония-Иван
Даньовски", последователно подписаха всички документи съдържащи се в
него.
Председателят на комисията отвори Плик N-1 и оповести
документите и информацията, които се съдържат в него. Представените
документи съответстват на посочените в представения от участника
списък по чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП.
Участникът заявява участие за Обособена позиция И- 1.
4.
Оферта постъпила с вх. И- ПР-01-33/10.12.2014г в 16:22 часа на
Фирма "Бохемис” ООД.
Комисията констатира, че са налице пет отделни запечатани плика.
Подписаха се два плика N-3 от трима члена на комисията и от г-н Тодор
Неофитов Вълчев, управител на фирма "Бети-М" ЕООД.
Отворени бяха два плика N-2 и трима члена от комисията и г-н
Тодор Неофитов Вълчев, управител на фирма "Бети-М" ЕООД,
последователно подписаха всички документи съдържащи се в тях.
Комисията отвори Плик N-1 и оповести документите и
информацията, които се съдържат в него. Представените документи
съответстват на посочените в представения от участника списък по чл. 56,
ал. 1, т.14 от ЗОП.
Участникът заявява участие за Обособена позиция №- 1 и № 2.
Председателстващият
комисията
г-н
Вушовски,
призова
присъстващите представители на фирмите-участници да поставят въпроси
или питания за процедурните действия на комисията до момента. Такива
не бяха направени. Предвид обстоятелството, че са изпълнени
изискванията по процедурата на чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП, г-н Вушовски
покани представителите на фирмите да напуснат заседанието, с което
приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията пристъпи към подробно разглеждане и запознаване със
съдържанието на документите на фирмите поставени в Плик N-1 дали
отговарят на изискванията поставени в документацията за участие и чл.
56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор
на участниците.
1.
Плик N-1 на Фирма ЕТ “Македония-Иван Даньовски”.
Комисията установи, че участникът е представил всички необходими
документи и информация в съответствие с критериите
за подбор,
отговарящи по съдържание на изискванията на т. 24-32 от раздел IV
"Указание за подготовка на офертите" на Документацията за участие.
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2. Плик N-1 на Фирма
“Бети-М” ЕООД.
Комисията установи, че участникът е представил
всички
необходими документи и информация в съответствие с критериите
за
подбор, отговарящи по съдържание на изискванията на т. 24-32 от раздел
IV "Указание за подготовка на офертите" на Документацията за участие.
3. Плик N-1 на фирма "Кооп-търговия и туризъм" АД.
Комисията установи следното:
1. Не е представен документ - сертификат за разработена и внедрена
система за управление безопасността на храните - НАССР или еквивалент,
съгласно изискванията на т. 29.2 от раздел IV "Указание за подготовка на
офертите" на Документацията за участие.
Предвид това и на основание чл. 68, ал. 8 и ал.9 от ЗОП, комисията
указва на участника Фирма "Кооп-търговия и туризъм" АД да предостави в
5 дневен срок, считано от датата на получаване на протокола:
1. Сертификат за разработена и внедрена система за управление
безопасността на храните - НАССР или еквивалент.
Към посоченият сертификат следва да се приложи и
копие от
документа (ако документът е на чужд език същия се представя на
възложителя в превод, заверен за вярност от кандидата), доказващ, че
издателя на сертификата е акредитиран от Изпълнителна агенция
„Българска служба по акредитация” или че е пълноправен член на
Европейската организация за акредитация (Еигореап Соорегаїіоп Іог
Ассгесіііайоп).
4.Плнк N-1 на Фирма “Бохемис” ООД,
Комисията установи, че участникът е представил
всички
необходими документи и информация в съответствие с критериите
за
подбор, отговарящи по съдъожание на изискванията на т. 24-32 от оаздел
гие.

/Аксйния Петкова/
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