ОБЩИНА

БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов” № 1, тел.: (09147) 9440
кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200
e-mail: ob_borovan@abv.bg; www. borovan.bg

ПРОТОКОЛ
Съставен на основание чл. 97,ал. 4 от ППЗОП за работата на комисията, назначена със Заповед №
87/14.03.2017 г. на Възложителя – зам.-кмет Илияна Донкова Дончовска-Бърдарска, упълномощено
длъжностно лице със Заповед №277/30.08.2016 г. на кмета на община Борован - инж. Десислава
Тодорова, за извършване на подбор на участници, разглеждане и оценка на офертите чрез събиране на
оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за
нуждите на Община Борован по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Борован 2016” по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”.

Обществената поръчка е обявена на страницата на АОП с Информация за публикувана на
Профила на купувача обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с номер на
импортиран документ №9061872/28.02.2017 г. В посоченият срок бяха постъпили само две
оферти, ето защо Възложителя удължи срока за подаване на оферти, в съответствие с чл. 188,
ал. 2 от ЗОП с публикувана на Профила на купувача и на страницата на АОП, Информация за
удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с номер на импортиран
документ №9062103/08.03.2017 г. до 13.03.2017 г.
На 14.03.2017 г., в сградата на Община Борован, ет. 2, се събра комисия в състав:
1. Председател: Десислава Марковска – Главен специалист ОП
Членове:
2. Ани Искренова – Главен експерт ЕПНП;
3. Веселина Геормезовска – Главен специалист ПОП, юрист
4. Владимир Буковски – гл. експерт УС;
5. Димитрина Кузманова – Главен експерт „Счетоводство”
Комисията проведе открито заседание, за да извърши разглеждане на офертите на
участниците в обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за
нуждите на Община Борован по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Борован 2016”
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаването на комисията.
Председателят на комисията получи постъпилите 2 (две) оферти с приемо-предавателен
протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, както следва:
1. Оферта с вх. № 30-132/07.03.2017 г., 15:55 часа от „Бохемис” ООД, адрес: София, бул.
„Проф. Цветан Лазаров” № 4-8, склад № 118.
2.Оферта с вх. № 30-134/07.03.2017 г., 16:43 часа от „Камба 2000” ООД, с адрес: 3000 гр.
Враца, бул. „Демокрация” № 17.
След обявения удължен срок няма други постъпили оферти.

След обявяване на списъка с участниците, председателят и членовете на комисията,
подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 2 и чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП.
На публичното заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, за отваряне на офертите по
обществената поръчка, присъстваха следните представители на участниците:
1. Кирил Христофоров Рангелов, управител на „Бохемис” ООД.
Комисията разгледа постъпилите оферти и констатира, че те са представени съгласно
изискванията на възложителя. Всички членове на комисията подписаха пликовете с офертите,
като присъстващият участник Кирил Христофоров Рангелов, управител на „Бохемис” ООД
пожела да подпише плика с ценовото предложение на „Камба 2000” ООД.
Комисията пристъпи към отварянето на офертите, по реда на тяхното постъпване и всички
членове на комисията подписаха съдържанията и на двете оферти.
Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и
обяви ценовите предложения в лева без ДДС, както следва:
1. Участник „Бохемис” ООД, адрес: София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 4-8, склад №
118 – предложена цена 45 993,92 лв. без ДДС.
2. Участник „Камба 2000” ООД, с адрес: 3000 гр. Враца, бул. „Демокрация” № 17 –
предложена цена 41 376,34 лв. без ДДС.
Всички членове на комисията подписаха офертите на участниците и ценовите предложения.
След приключване на публичната част от заседанието, комисията продължи своята работа на
закрито заседание за разглеждане на представените оферти за участие в обществената
поръчка по реда на тяхното подаване.
При отварянето на офертите, комисията констатира следното:
Участникът „Бохемис” ООД е представил следните документи:
-

Опис на представените документи по образец № 2;

-

Оферта по образец № 1;

-

Техническо предложение по образец № 3;

-

В отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение за изпълнение
на поръчката”;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7от ЗОП (образец № 5);

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за срок на валидност на офертата по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП
(образец № 6);

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане клаузите на проекта на договор по чл. 39 ал.3, б. „в“ от
ППЗОП(образец № 7);

-

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (образец № 8);

-

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (образец № 9);

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква
„д“ от ППЗОП (образец № 11);

-

Списък доставки на хранителни продукти, изпълнени през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета
на поръчката, придружени с удостоверения за добро изпълнение

-

Справка-декларация със списък на разполагаемите специализирани транспортни
средства за превоз, които ще ползва участника, придружен с информационна карта и
копие от Удостоверение за регистрация на транспортно средство за всеки един
автомобил и свидетелство за регистрация на автомобила;

-

Справка-декларация, за обекта, с който участника разполага, за производство или
търговия на хранителните продукти, регистриран по чл. 12 от Закона за храните.

-

Удостоверение за вписване в списъка на наемателите – търговци на храни №
10685/02.08.2012 г. за обект „Склад за търговия на едро с храни/тържище”, собственост
на „Слатина – Къра” ЕАД, с регистрация по чл. 12 от Закона за храните №
00695/02.06.2011 г. и наемател „Бохемис” ООД;

-

Договор за наем между „Слатина – Къра” ЕАД и „Бохемис” ООД;

-

Сертификат БДС EN ISO 2200:2006 № СУБХ-114-04/014, валиден до 29.08.2017 г.;

-

Приложение към сертификат БДС EN ISO 2200:2006 № СУБХ-114-04/014;

-

Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 № СУК-114-02/014, валиден до 29.08.2017 г.;

-

Приложение към сертификат БДС EN ISO 9001:2008 № СУК-114-02/014, валиден до
29.08.2017 г.;

-

Сертификат № НАССР – 114-02/014, валиден до 29.08.2017 г.

Комисията не установи липса на изискуемите документи и пристъпи към разглеждане на
Техническото предложение на участника.
Участникът е представил Технологична схема за приемане, складиране и транспорт на
хранителните продукти.Детайлно са описани постъпващите видове хранителни продукти,
нормативите, на които те отговарят и отговорното лице за планирането и заявяването на
продуктите. Описано е оценяването на доставчиците и отговорните за това лица. Описани
са хигиенните мерки, които участникът прилага спрямо персонала, помещенията,
съоръженията и материалите. Описана е въведената система за проследяване на храните
„стъпка назад, стъпка напред”.
Приложено е изчисление на маршрута по GPS – системата.

Участникът е предложил детайлно разписана оценка на риска. Предвидени са всички
рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на поръчката. Предложени са
адекватни мерки за предотвратяване на риска или минимизиране на влиянието му.
Участникът е направил описание и на създадения кризисен екип, определен със заповед на
Управителя.
По показател Организация и план на работа (Б), участникът получава 35 точки.
Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките
ресурси. Представена и органограма на участника, с цел яснота на организацията на
работа на екипа.
Участникът детайлно е описал идентифицирани рискове в следните направления:
1.
2.
3.
4.

Технически рискове, свързани с набавяне на необходимите хранителни продукти.
Рискове при съхранение и изписване на хранителни продукти.
Рискове, свързани с извънредни ситуации.
Други рискове, които биха повлияли на изпълнението на договора.

Невъзможност за навременно обработване на заявките от клиенти. - Участникът
детайлно е описал организацията и плана за работа за изпълнение на поръчката.
Предвиден е екип, отговарящ приоритетно за изпълнението на поръчката.
Подготовка за експедиция /доставка на хранителни продукти от различни групи, в
това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов”
температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства/ Хранителните продукти се съхраняват разделно по видове, по начин, който не допуска
кръстосано
замразяване.
За
идентифициране
на
потенциалния
риск
от
неправилно/неподходящо съхранение и логистика, са разработени контролни мерки с цел
предотвратяването му. Продуктите ще се транспортират с транспорт, отговарящ на
нормативно-установените изисквания и на нормите, издадени от специализираните
контролни държавни органи за срока на изпълнение на поръчката. Условията на
транспортиране ще съответстват на типа продукт, изискванията към него – охладен или
замразен, съобразно указанията на етикета за начина на съхранение.
Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея
/плащането по договора е отложено с 30 календарни дни- Участникът е предвидил
Финансови рискове, причинени от недостатъчно финансиране или от неефективно,
неефикасно или неикономично разходване на средства. Недостиг на паричен ресурс за
изплащане на задължения по договори или за издръжка и др.
Невъзможност да се покрият стандартите за качество/хранителни продукти
несъответстващи на техническата спецификация на възложителя – Предложено е
детайлно описание на управлението на несъществуващ продукт.
По показател Мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове и
тяхната оптимизация (В), участникът получава 10 точки.
Участникът е предложил срок на реакция при рекламация – 2 (два) часа.

По показател Срок на доставка при рекламации (Г), участникът получава 5 точки.
В Ценовото си предложение, участникът е предложил средна отстъпка в размер на 7,32 %.
По показател Процент отстъпка (А), участникът получава 50 точки.
Съгласно Методика за изчисляване оценката на офертите, комплексната оценка (КО) се
определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, изразено чрез
следната формула:
КО=А+Б+В+Г
Комплексната оценка на участника „Бохемис” ООД е КО= 50+35+10+5= 100 точки.
Участникът „Камба -2000” ООД е представил следните документи:
-

Опис на представените документи по образец № 2;

-

Оферта по образец № 1. В офертата участникът декларира използването на
подизпълнител.;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (образец № 8) на Николай Иванов, в
качеството му на управител на„Камба-2000” ООД;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (образец № 8) на Ангел Симеонов, в
качеството му на управител на„Камба-2000” ООД;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7от ЗОП (образец № 5) ) на
Николай Иванов, в качеството му на управител на„Камба-2000” ООД;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7от ЗОП (образец № 5) ) на
Ангел Симеонов, в качеството му на управител на„Камба-2000” ООД;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (образец № 9) на Николай Иванов, в
качеството му на управител на„Камба-2000” ООД;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (образец № 9) на Ангел Симеонов, в
качеството му на управител на„Камба-2000” ООД;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква
„д“ от ППЗОП (образец № 11) на Николай Иванов, в качеството му на управител
на„Камба-2000” ООД;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква
„д“ от ППЗОП (образец № 11) на Ангел Симеонов, в качеството му на управител
на„Камба-2000” ООД;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител (образец № 10) на „Светла
Симеонова 2009” ЕООД;

-

Договор за подизпълнение между „Камба – 200” ООД и „Светла Симеонова 2009”
ЕООД;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7от ЗОП на Светла Симеонова,
в качеството и на Управител на „Светла Симеонова 2009” ЕООД;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител (образец № 10) на ЕТ
„Цветан Горанов- Цветогор-Цветан Тодоров Горанов;

-

Договор за подизпълнение между „Камба – 200” ООД и ЕТ „Цветан ГорановЦветогор-Цветан Тодоров Горанов;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7от ЗОП на Цветан Тодоров
Горанов, в качеството му на Управител на ЕТ „Цветан Горанов- Цветогор-Цветан
Тодоров Горанов”;

-

Списък доставки на хранителни продукти, изпълнени през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета
на поръчката, придружени с удостоверения за добро изпълнение

-

Списък на обектите с които участникът разполага, за производство или търговия на
хранителните продукти, регистриран по чл. 12 от Закона за храните.

-

Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни № 06169/09.01.2015 г., на „Камба – 2000” ООД;

-

Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни № 06-720/16.09.2011
г. на ЕТ „Цветан Горанов- Цветогор-Цветан Тодоров Горанов”;

-

Удостоверение за регистрация на обект със странична, локална ограничена дейност, с
преобладаваща търговия на дребно с храни от животински и/или неживотински
произход № 06-3435/24.07.2013 г. на „Светла Симеонова 2009” ЕООД;

-

Списък-описание на транспортните средства (собствени или наети), с които
участникът разполага;

-

Договор за наем на автомобил между „Светла Симеонова 2009” ЕООД и „Камба –
2000” ООД;

-

Удостоверение за регистрация на транспортните средства;

-

Сертификат FSMS – 12/262/AN за ISO 22000:2005, със срок на валидност 22.11.2018 г.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане клаузите на проекта на договор по чл. 39 ал.3, б. „в“ от
ППЗОП(образец № 7) от Николай Иванов, в качеството му на управител на „Камба –
2000” ООД;

-

ДЕКЛАРАЦИЯ за срок на валидност на офертата по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП
(образец № 6) от Николай Иванов, в качеството му на управител на „Камба – 2000”
ООД;

-

Техническо предложение по образец № 3;

-

В отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение за изпълнение
на поръчката”.

След разглеждането на документите, комисията констатира, че се установиха следните
неточности в представените документи:
Към представения списък на доставки на хранителни продукти, изпълнени през последните
три години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с
предмета на поръчката, липсват приложени всички удостоверения за добро изпълнение,
съгласно т. 34.1 от Документацията. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не
са налице основания за отстраняване от процедурата.
Комисията не намира приложени сертификати за внедрена НАССР система за управление на
безопасността на храните или сертификат ЕN ISO 22000:2005 или еквивалент за
декларираните подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и
дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване
от процедурата.
Комисията не намира Списък доставки на хранителни продукти, изпълнени през последните
три години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с
предмета на поръчката, придружени с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали
е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, на подизпълнителите, съобразно вида
и дела от поръчката, който ще изпълняват. Подизпълнителите трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и
за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
В Удостоверение за регистрация и приложението му на обект за производство на храни с №
06-720/16.09.2011 г. не е виден подпис на директор на ОДБХ, д-р Милчо Костурков, не е виден
и печата. Представени са страници 1/3 ; 2/3, като страница 3/3 липсва.
Не е представена ДЕКЛАРАЦИЯ за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1,
буква „д“ от ППЗОП (образец № 11), за подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Не е представена ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (образец № 9), за
подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания
за отстраняване от процедурата.
Към Ценовото предложение (образец № 4) не е представен бюлетин на САПИ ЕООД за цени
на едро за област Враца, актуален към месец Януари 2017 г. Съгласно изискванията на
възложителя, посочени в документацията, към документацията за участие не се предоставя

бюлетин на САПИ ЕООД за цени на едро за област Враца, а същият трябва да бъде
осигурен от участника и да е актуален към месец Януари 2017 г., следователно да е
валиден към датата на подаване на офертите.
Предвид изложеното, комисията приема, че офертата на участника „Камба -2000” ООД не
отговаря на изискванията на Възложителя и предлага участникът да бъде отстранен от понататъшно участие в обществената поръчка, на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП.
Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка да бъде избран участникът
„Бохемис” ООД с получен резултат от 100 точки.
Комисията приключи своята работа в 10:00 часа на 15.03.2017 г.
Членовете на комисията не изказаха особено мнение.
Настоящият протокол е съставен на 15.03.2017 г, , качен е на Профил на купувача с адрес:
http://www.borovan.bg/bg/2017-9061872-obyava-za-obshtestvena-porachka-na-stoynost-po-chl20-al3-ot-zops-predmet-dostavka-na-hranitelni-produkti-za-nuzhdi/ и бе изпратен на участниците.
Настоящият протокол заедно с цялата документация по обществената поръчка се предаде на
Възложителя, за утвърждаване на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.

Протоколът се подписа от председателя и членовете на комисията, както следва:

Комисия в състав:
1. Председател: Десислава Марковска – Главен специалист ОП/ информацията е заличена
съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД/

Членове:
2. Ани Искренова – Главен експерт ЕПНП; / информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД/
3. Веселина Геормезовска – Главен специалист ПОП, юрист/ информацията е заличена съгл.чл.2
и чл.4 от ЗЗЛД/
4. Владимир Буковски – гл. експерт УС; / информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД/
5. Димитрина Кузманова – Главен експерт „Счетоводство”/ информацията е заличена съгл.чл.2
и чл.4 от ЗЗЛД/

Утвърждавам: / информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД/
ИЛИЯНА ДОНКОВА ДОНЧОВСКА – БЪРДАРСКА
Упълномощено длъжностно лице, съгласно Заповед № 277/30.08.2016 г.

