ПРОТОКОЛ
От дейността на комисията назначена с Заповед № 523 / 30.12.2014г. на кмета на община
Годеч за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч
и „Домашен социален патронаж” към община Годеч”, обявена чрез публична покана
по реда на глава осма „а” от ЗОП,
Днес 30.12.2014г. в изпълнение на Заповед № 523 / 30.12.2014г.. на Кмета на община
Годеч, Комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка обявена чрез публична
покана, в състав:
Председател : Валя Цветанова Манова - Секретар на община Годеч
Членове:
1. Анелия Арахангелова Илкова-Асенова – ст.експерт ОС - юрист;
2. Цветомира Николаева Сергиева - финансов контрьольор - икономист;
се събра в 11,00 часа в сградата на ОА-Годеч , пл.”Свобода”№1, ет.2 за отваряне ,
разглеждане и оценка на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” –
гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч”, открита с публична
покана публикувана в регистъра на АОП с уникален номер № 9037450 и в официалния
сайт на общинска администрация – Годеч, раздел „профил на купувача”.
От представения регистър на лицата, подали оферта за участие в процедурата се
установи , че е подадена 1 брой оферта за участие в процедурата от участника „КРИСИ
2007” ЕООД, с.Петърч, общ.Костинброд, ул.”Шопска комуна” № 62 с вх.№ 69. 00 313/29.12.2014г. в 16. 15 часа.
След като се запознаха с регистър на лицата, подали оферта за участие в
процедурата, членовете на комисията попълниха и подписаха декларациите , изискани от
чл.35, ал.1, т.2,т.3 и т.4 от ЗОП.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост в
изискуемия срок от Възложителя.
В отсъствие на представител на участника , Комисията пристъпи към отваряне на
офертата, и се установи следната комплектованост и редовност на представените
документи от участника в офертата:
 В папка № 1 бяха представени:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
участника.
-Административни сведения - Приложение №1
-Удостоверение за актуално състояние-заверено копие
- Копие от регистрация по ЗДДС
- Техническо предложение по обособена позиция – съответно Приложение №2.1.
за обособена позиция № 1
- Техническо предложение по обособена позиция – съответно Приложение №2.2.
за обособена позиция № 2
- Ценово предложение по обособената позиция – съответно Приложение № 3.1 за
обособена позиция № 1 и попълнена таблица по образец на Възложителя за отделните
продукти от обособената позиция.

- Ценово предложение по обособената позиция – съответно Приложение № 3.2 за
обособена позиция № 2 и попълнена таблица по образец на Възложителя за отделните
продукти от обособената позиция.
- Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки при възлагане на
обществена поръчка чрез публична покана –Приложение № 4;
- Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 5 за обособена позиция № 1
-Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 5 за обособена позиция № 2
- Декларация за качество, срок на годност и етикиране на доставяните хранителни
продукти по образец- Приложение № 7 за обособена позиция № 1
- Декларация за качество, срок на годност и етикиране на доставяните хранителни
продукти по образец- Приложение № 7 за обособена позиция № 2
- Декларация за спазване на изискванията на БАБХ по образец- Приложение № 8
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП по образец- Приложение № 9
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по образец- Приложение №
10 за обособена позиция № 1
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по образец- Приложение №
10 за обособена позиция № 2


В папка №2 бяха представени:

- Списък на основните договори за доставка хранителни продукти, изпълнени през
последните три години считано от датата на подаване на офертата.
-Договори за доставка на хранителни продукти-заверени копия
-Препоръки- заверени копия
-Списък на складовите бази-оригинал
-Удостоверение, издадено от Държавна комисия по стоковите борси и тържища.
-Удостоверение за регистрация на конкретния обект като обект за производство или
търговия с храни на едро от БАБХ на името на участника в процедурата, стопанисващ
съответния обект-заверено копие
-Договор за наем за складова база-заверено копие
-Списък на транспортните средства-оригинал
-Валидни разрешителни, копия от талоните на автомобилите и договори за наемзаверени копия
- Списък на наличния персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката-оригинал
- Валидeн договор със „САПИ” ЕООД-заверено копие
- Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП-оригинал
На база проверената комплектованост на офертните документи за участие в
обществената поръчка , комисията не констатира отклонения и не спазени изисквания на
Възложителя.
Въз основа на извършеното, комисията единодушно
Р Е Ш И:
Допуска до по- нататъшно участие в процедурата „КРИСИ 2007”ЕООД, ЕИК
175270007 .

След отварянето на офертата председателя на комисията обяви ценовото
предложение на участника и предложи назначената комисия да подпише техническото
и ценово предложения от представените офертни документи.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за
изпълнение на поръчката, като констатира , че същото е изготвено в съответствие с
образеца и с предварително обявените от възложителя условия в публичната покана.
„КРИСИ 2007”ЕООД, ЕИК 175270007 е предложило да изпълни поръчката, съгласно
изискванията на Възложителя при следните условия:
 За обособена позиция № 1 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на
ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч:
- Срок за изпълнение на извънредни заявки- 12 часа считано от момента на
получаването им;
-Срок за разсрочено плащане 5 календарни дни считано от датата на издаване на
фактурата;
 За обособена позиция № 2 „ Домашен социален патронаж” към община Годеч”:
-Срок за изпълнение на извънредни заявки- 12 часа считано от момента на
получаването им ;
-Срок за разсрочено плащане 5 календарни дни считано от датата на издаване на
фактурата;
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника, като
констатира, че е изготвено в съответствие с образеца и предварително обявените условия
на Възложителя по отношение на допустим размер на състезателния елемент а именно
„най-ниска цена”, посочен в публичната покана с идентификационен номер № 9037450 в
регистъра на АОП.
Ценовото предложение на „КРИСИ 2007”ЕООД, ЕИК 175270007 за двете
обособени позиции в процедурата е както следва:
- обособена позиция № 1„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий
Гагарин” – гр. Годеч-обща стойност ………… лв. (заличен текст, съгласно
приложена декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП) с вкл. ДДС и
всички разходи по доставката.
- обособена позиция № 2 „ Домашен социален патронаж” към община Годеч”- обща
стойност …………….. лв. (заличен текст, съгласно приложена декларация за
конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП)с вкл. ДДС и всички разходи по
доставката.
Комисията установи, че ценовото предложение на участникът и за двете
обособени позиции е в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка.
След като назначената комисия отвори и разгледа подадената оферта за участие
в процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на
хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен
социален патронаж” към община Годеч”, обявена чрез публична покана по реда на
глава осма „а” от ЗОП, единодушно
Р Е Ш И:
І. Класира участникът в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни
продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален
патронаж” към община Годеч”, обявена чрез публична покана по реда на глава осма
„а” от ЗОП, съгласно критерия за оценка – „най-ниска цена” , както следва:

НА ПЪРВО МЯСТО - „КРИСИ 2007”ЕООД , ЕИК 175270007 с
оферирана в ценовото предложение:
- за обособена позиция № 1 „Доставка на хранителни продукти за нуждите
на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч”- обща стойност в размер на ……………. лв.
(заличен текст, съгласно приложена декларация за конфиденциалност по чл.33,
ал.4 от ЗОП) с вкл. ДДС и всички разходи по доставката.
за обособена позиция № 2 „Домашен социален патронаж” към община
Годеч”- обща стойност в размер на …………….. лв. (заличен текст, съгласно
приложена декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП) с вкл. ДДС и
всички разходи по доставката.

Настоящия протокол изготвен в 1 /един / екземпляр и съставен на 30.12.2014г. , както и
цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване ,
съгласно чл.101, ал.4 от ЗОП.
За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва:

Председател : …………/п/…………………
Валя Цветанова Манова
Членове:
1…………/п/……………………..
Анелия Арахангелова Илкова - Асенова

2……………/п/…………………..
Цветомира Николаева Сергиева

Възложител: ……/п/………………….
/Андрей Неделчев Андреев – Кмет на община Годеч/
05.01.2015г.
(дата на получаване на протокола)

УТВЪРДИЛ: …………/п/………………
/Андрей Неделчев Андреев – Кмет на община Годеч/
05.01.2015г.
(дата на утвърждаване)

