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дlh

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД
от работата на комисията

по процедура с реф.JФКС 01-2017- 01

I-{a основание чл. l0З, ал.З от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОПJ коN{исия, IIазIIаIlенil

Заповед Nl l000/18.10.2017 г, на Изпълнителния .Щирек,t,ор в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира !имова Караиванова Кирилова - Управител на стол

ЧЛЕНоВЕ:
1) Крлrстиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
2) инlrt. Itрасимира Ивавова .Щимитрова Спеrlиалист ОП

Отвори, разгледа, очеrrи офертите! проведе преговори и класира участниците в гlоl]ьtIкit с

предмет: ,,flоставка на хранIлтелrrи продуктlл"-реф.ЛЪ КС 01-2017-01, о,гttри,га ,rрсз

lсвалиt|lикационна cLIcTeN{a с предмет: ,,.Щоставкп Ila храни,t,елнtI пролуктtI за lI},}кдll.,с ltt
,,Брuкел" ЕАД" с реф. Л! КС 01/2017г

llоръчката е открита с Решеrtие Ns 979110.10.2017г_г, на Изпълни,гелнr,rя диреItтор.

1. Промени пастъпили в хода на работага на коN,Iисията - няма.

2. Кратко описание на работния процес. Участници в процедурата.
В изпълнение rta Решение М 979110.10.2017г. на Изпълнителния директор tta..Бptlttc,;t"

ЕА!, бяха изпратени поканIi за представяне IIа оферта в процедура на договаl]яIlс с

предварителЕIа покана за участие до следните лица:
. ,,Аллур" оо,Щ, гр. София
о .,Брадър Комерс" оо.Щ, гр. Стара Загора
. ,,Фууд ,Щеливъри Експрес" Еоо!, гр. Пловдив
о ,,Хлебозавод Габрово" оо,Щ, гр. Габрово

В определения срок до 16:15 часа на 17.10.2017г. са постъплIли първоIIаtlаJlIl Il cl(lel-tltt tlt

сле лица:
N!
по
ред

Пода tел на оферта за ) час I ие Вх,
Л9

!ата и час на получаване обособеlrrI
llози цI,iи " ]а l(()lll()
е псlда/tегtit tldlel,1 tt:

1 ..Хлебозавод Габрово" ООД Na1 17-10-2017 г. / 09:00 ч, J

2 Фучд ДелIrвъри Експрес" ЕОО! N!2 l7-]0-2017 г. / 12:10 ,r. 1,2,з,4,5,6.7rIlt
_) ..БDадърс KoMetэc" ООД N9з 17,10-2017 г. / 12:55 ч. 1,2,4,5,6,1l7

Clp I ()l (]



На 18,10.2017 г. в 10:00 .laca, в Заседателната зала на ,,Брикел" ЕАЩ, гр, Гълъбово. ttit

осIIование чл.54, ал, 2 и следващите от ППЗОП, комисията отвори гlо рела на постъпваllе,l() ll
завеждането иN,I получените в законоустановения срок първоначални оферти.

След преглед на представените документи от участниците комисияга не е установIiла,[I]llcii.
Iлепълнота или несъответствие на инфорпtацията, включителIlо lIеЪедовност или (lактлIческа гllспtttа

и/или несъответствия с изискванията Ila възложителя на следните rIастници:
- ,.Хлебозавод Габрово" ОО!, гр, Габрово

Участникът е представил оферта за обособена позиция NЪ З на поръчката.
Пllедставени са всиrIки изисквани от Възлолtителя J(окументи.

- ,,Брадър Комерс" ОО!, гр Стара Загора
У.lастникът е прелставил оферта за обособени позиции J\!Nc 1, 2, 4, 5, б и 7 на поръчкатir,
Представени са всички изисквани от Възлоltсителя документи,

Комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на инфорплацията, вI(лIоllll,гс]l I I0

нередовItост иллI фактическа грешка и/или несъответствия с изискванията на възло)I(lгI'еjIя llil
сJIедният участник:

- ,,Фууд .Щеливъри Експрес" ЕОО.Ц, гр. Пловдив

flействията на комисията са обективирани в Протокол NЪ1/21.10.2017

На 09.11.2017г. комисията отвори и разгледа допълнително представенLlте от )/llilcl,I I l I l(il

,,Фууд Деливъри Експрес" ЕОО!, гр. Пловдив документи oTнoc}to съответсl,вLlето \l\, с

изискванията, поставени от Възлоrrtителя.
С представените допълнителни документи с писмо изх, Jф1617/27.10,2017 г, ко\lliсIlя'га

установи, че участниItът ,,Фуул ,Щеливърlл Експрес" ЕОО! отстранява KoHcTaTIil)aI tll1c
несъответствия, установени с Протокол ЛЪ 1 и отговаря на изискваItията tra Възлоlttителrl oTllocll{)

лI]чното състояние.
!елiствията на I(омисията са обективирани в IIротокол N9 2/09.1 1.2017 г.

На 10.1l .2017г. в Заседа,гелната зала на ,.Брике-lr" ЕА{ след преглед на TexHtI.tectiIt,le

предложение за IIзпълнения на поръчката на участниците, комисItята констатII]]а. tlc

предложенията на следните участници отговарят на предварително обявенtrте условltrl Il1I

Възлсrтtи,геля.
Обособена позиция Лч l "!оставка на мляко и млечни продукти"

- ,,Фууд Деливъри Експрес" ЕОО!, гр, Пловдив
- ,,Брадърс Koivepc" ОО!, гр. Стара Загора

Обособена позиция J\Ъ 2 "!оставка на пилешко месо, пилешки продукти и яйца"
- ,,Фуул .Щеливъри Експрес" ЕОО!, гр. Пловдив
- ,,Брадърс Копtерс" ОО!, гр. Стара Загора

Обособепа позиция Nч 3 ".Щоставка на хляб"
- ,,Хлебозавод Габрово" ОО!, гр. Габрово
- ,,Фууд ,Щеливъри Експрес" EOOff, гр. Пловдив

ОбособеrIа позиlIия NЪ 4 ".Щоставка Ira риба и рибни пролукти"
- ,,Фууд .Щеливъри Експрес" ЕОО!, гр, Пловлив
- ,,Брадърс Комерс" OOfl, гр, Стара Загора

Обособена позиция Nq 5 ",Щоставка на месо, месни продукти и колбаси"
- ,,Фуул ,Щеливърt-т Експрес" ЕОО!, гр. Пловдив
- ,,Брадърс Коплерс" ОО!, гр, Стара Загора

Обособена позицttя М б ,.fiocTaBrta на консерви и други хранителни продукти"
- .,Фуул ,Щеливъри Експрес" ЕООД, гр. llловдив
- ,.Бралърс Koмtepc" ОО!, гр. Стара Загора

Обособена позI{ция Nч 7 "!оставка на бакалски стоки, подправки и други хl]анителни п1]одук,t tt"

Фуул деливъри експрес ЕОО!, гр. 1-Iловдив
- ,,Брадърс Комерс" ОО,Щ, гр. Стара Загора

Обособена позиция NЪ 8 "!оставка на плодове r.l зеленчуци"
- ,,Фуул.Щеливъри Експрес" EOOfl, гр, lIловдив

!ействията на комисията са обективирани в Протокол Nq 3/10.11.2017 г.
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На l5.11.2017г. комисията отвори, разгледа и оIlовести първоначалните цеllови ot[e1,1,t,tt ltlt

допуснатIlте участници. I{еновите предложения на участниците по Обособеяи позиlцltl Nll - Лr8
са IIзготвени съгласно предварително определените от Възлотtителя в докуп{еII,гаItI Irl il
IлзискванIlя.

На 1 5.1 1 .20l7г, комисията проведе преговори с допуснатите участниllr1. FIа ocTtoBirttlte .t.ll

67, ал.t от ППЗОП и т. V от Указанията за подготовка на първоначална оферта за възлilгlllIс llil
обществеltа поръчка е проведен публичеп жребий за определяне на поредността на п1]oBe)I(jlallc

I,Ia преговорите. Поредността на изтеглените билети и реда за водене на преговори е l(atl(,lt)

сJIедва:
Първи участнl1к: .,Брадър Комерс" ОО!
Втори участник:,,Фуул.Щеливъри Експрес" EOOfl
'fрети участник: ,,Хлебозавод Габрово" ОО.Щ

1(омисията I{e извърши tIроверка за наличие на rtеобичайно благоприятrtа офер,га гtо 1lе.цtr

па .lл, J2 от Зоп е неприложимо, поради наличието на две допусIlати о(lерти по сlбособсtttt
позиции Ns1 - ЛЪ 7, а по обособена позиция Nл8 поради наличие на една допусната о(]tе]),rа.

Комисlлята проведе преговори с участниците по всяка обособена позIiцIlя.

!ействията на комисията са обективирани в Протоколитё от преговорttте от l 5. l l ,20 l 7г,

З.llредлоlкепие за отстраняване на участници. Мотиви за отстраняване. ,

3. 1 ОбособелIа позltцLlя Nл 1 "!оставка на м-rtяко и NIлечнI,I продукти" - няN,Iа oTcTpalllelltl yltac l Il]t l tll

З.2,обособена лозиция М 2

oTcTpaHeHIt учасl,ници

З.3. обособена позипия М 3

"!оставка на пилешко Nleco, пилепIки продуI(ти и яйца" - It;trllt

"flocTaBKa на хляб" .няпlа о]странени участници

N! 5 ".Щоставка IIа месо, меснп продуктлr rt rtолбаси" -- IIяNlа о,[с,граIIеIIII

Nl б ,,.Щоставка tta консерви и други хранltтелtlll lllluл),к1,1l - llr\Iil

3.4. Обособена позиция Ns: 4 "!оставка на риба и рибни продукти" - няма отстранени ytlacTlllli(lL

З.5. Обособена позиция
участници

З.6. обособена позrlция
о,гстранени участн!IцIl.

При провеяtдане }Ia преговорите с участника ,,Фууд !,еливърлt lJкспрес" EOO/I. r 1l.

Пловдив, същият декJlарира, че е допуснал техническа грешка в подаленото от llel()
ценово предложение по Обособена Ilозиция Nч 6, което се явява иконоN,IиIIескII liеI.l,Jго](Il()

за него и не t{y позволява да продължи ло-на,гатъшното си участие в llpot(ell}pa,l ir ll

поради таз!I приriина се отказва, като гублl статута си на участник в процедуl)ата lto
обособена позиция ЛЬ 6.

I4зричният отказ на учас,гника ,.Фууд .Щеливъри Експрес" ЕОО{ от по-I]ататъIIIIо ),tl.tcl,IIc
по Обособена IIозиция М б се отрази в протокола от проведените преговор1l, кil,го съIJ{IIя,г сс
подпиСа ОТ УПЪЛНОI\4ОЩеIIИrl ПРеДСТаВИТеЛ На УЧаСТНИКа И КОМИСИЯТа.

З.7, Обособена позиция Nл 7 "fJocTaBKa lta бакалсклt стоки, подправки и лруги xpalll]Tejlllll
продуктлt" - няма отстранени участници.

При провеясдане на преговорите с участника ,,Фуул ,Щеливъри Ексгtрес" EOOfl. гр.
Пловдив, същият декларира, че е допуснаJI техническа грешка в подаденото от 1Iего tleIIol]()

прелложеItие по Обособена позиция NЪ 7, което се явява икономически неизгодно за IIего Il

не му позволява да продължи по-нататъшItото си участие в процедураl,а и IIорадI1 тilзll
пl]ичина се отказва, като губи стаl,ута си на участник в процедурата lto Обособена позlII(t1,1

Nq 7.
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Изричrtият отказ на участника ,.Фуул flеливърIл Експрес" ЕОО! от по-Ilататъtllliо ytlac,l tle
по Обособена позиция ЛЪ 7 се отрази в протокола от проведените преговори, IiaTo същItJlт сс
подпltса от упълtIомощеltия представител на участника и комисията.

3,8.Обособена позиция М 8 "flocTaBKa на плодове и зеленtIуци li-ням а oTcTpa}IeHI] участI]lltt11,

4. Itласиране на участниците:
4.1 По Обособена позиция Nч 1 "Щоставка на мляко и млечни продукти"
lIърво място: ,,Брадърс Комерс" ОО,Щ гр, Стара Загора
Второ пtясто: ,,Фуул ffеливъри Експрес" ЕОО!, гр. Пловдив

4.2. По Обособена позиция М 2 ".Щоставка на пIlлешко месо, пилешки продуктIl и яlilца"
Първо мrясто: ,,Брадърс Комерс" ОО,Щ гр, Стара Загора
Второ л,lясто: ,,Фуу;t Деливъри Експрес" ЕОО.Щ, гр. Пловдив

4.j. По Обособена позиция ЛЪ 3 "!оставка на хляб"
Първо място: ,,Хлебозавод Габрово" ОО!
Второ място: ,,Фуул !еливъри Експрес" EOOfl. гр. Пловдив

4.4. По Обособена позиция Л! 4 "fiocTaBrta на риба и рибни продукти"
Първо място: ,,Брадърс Koмepc" ОО! гр. Стара Загора
Второ пtясто: ,,Фуул !еливъри Експрес" ЕООЩ, гр, Пловдив

4.5. I1o Обособена позиция Nl 5 "!оставка l{a месо, месни продукти и колбаси"
Първо място: Брадърс Комерс ООl{ гр. Стара Загора
Второ място: ,,Фуул !еливъри Експрес" ЕОО!, гр. Пловдив

4.6, llo Обособена позиция Л! 6 ,,,Щоставка на консерви и други хран}Iтелни продук,l,и"
Първо място: .,Брадърс Комерс" ОО! гр. Стара Загора

4.7. llo Обособена позиция N! 7 "!оставка на бакалски стоки, подправки Ir другl1 хl]анIl,ге.пlIll
продуктlл"
11ърво л,tясто: ,,Брадърс Itошlерс" ОО! гр, Стара Загора

4.8.Обособена позиция Nl 8 "!оставка IIа плодове и зеленчуцлi"
Първо място: ,.Фуул !,еливъри Експрес" ЕООЩ, гр. Пловдlлв

MoTrrBп за допyскане и класltDане на ччастницlrте: Предлоrкенията на KJIacllI]tlI]l1-1 с

участIlици отговарят на предварителrrо обявените от Възлоrrсителя условия, Представеtttt cll
всиItки изискуеми док)rменти от Възлоlкителя. Техни.iеските офертIi на участнllI(IItс
съответстват на техническите изисквания в документацията, Класrtране,tо е Itзвъl]]Iен()
съгласно т.1.5 от документацията за участие. Критерий за оценка на oc|epTtlTc с
и I(оноI\,Iически наЙ-изгодната оферта, изразена чрез наЙ-ниска цена ход формате ttli tl1_1ttLlt

стойност на спецификацията по съответната позиция. Класирането е извършено ll()
обособени позициIt.

.Щеtlствията на комисията са обективиранrr в Протокол J!Ъ4l28.11.2017 г.

5.Комисията предлагд да се сключи договор с класирания на първо п|ясто ytlacтHl|li,
5.1. По Обособенп позицпя Nэ l "fiocTaBKa на DIляко и млечнtI продукти"
с ,,Брадърс Комерс" ОО!, гр. Стара Загора при следните условия:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 8 396,З4 лв., без !!С
Cpotc на изпълнение 8 /осем/ месеца от датата на подписване на договора илII до изчерпвilIIе llil
количесlвоlо.
I-Iачин на изпълнение - доставките на хранителни продукти ще се извършват по заявI(а llil
възлояtителя.
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CpoIc за tIзпълнение на конкретната заявка на Възлолtителя до З /три/ календарни днrI от дат,il],ir

на получаване на заявката от Изпълнителя.

5.2. По Обособена позIIцIIя Nэ 2 "!оставка на пIллешко месо, пилешкIr продуктIl ll яiiцlt"
с ,,Брадърс Комерс" ОО.Щ при следните условия:
Обща стойяост за изпълнение на поръчката: 17 784,86 лв., без !!С
Срок на изпълнение - 8 /осем/ месеца от датата на подписване на договора или до изtlерпваllе tlil
I(олиrIеството,
llачиtл на изпълнеIIIле - доставките на хранителни продукти ще се }Iзвършват по заявliа ]]|l

Въз;lоlлtителя.
Срок за изпълнение на конкретната заявка на Възлолtителя до, З /три/ календарни днlt o,I ла,l ll lil
на получаваllе на заявката от Изпълнителя.

5.З. По Обособена позпция Л! 3 "!оставка на хляб"
с ,,Хлебозавод Габрово" OOfl, прп слсдпите условIlя:
Обща стойI-tост за 1,Iзпълнение на поръчкаtа: 8 83З,40 лв., без !!С
Срок tla Iлзпълнение - 8 /осем/ I\{есеца от датата на подписване на договора tlли до изчерпваIlе llli
количество,l,о.
Ha.TltH на Iiзпълt{ение доставките на хранителни продукти ще се извършват по заяl}liз lla
възлоrrсителя,
Сроtt за изпълнение на конкретната заявка на Възлоlкителя до 3 /три/ каJIенларн}r дни от дillаllil
иа получаване на заявката от Изпълнителя.

5.4. По Обособеtlп позlIция Лi 4 "ffocTaBKa на рrrба и рибни продуктrr"
с ,,Брадърс Копrерс" ООfl, прlr следните условия:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 1 l80,00 лв.. без f{ЩС
Срок на изIIълнение - 8 /осепл/ месеца от датата на подписване I{a договора ил}1 до изчерlII]аllе Ila

l(олIIчеството.
FIачllн на изпълненl,tе доставкIlте на хран1.Iтелни продукти ще се извърIIIват по заяll|(а llll
възлоrкиr еля,
Cpolc за изпълнение на конкретната заявка на Въз.ltоясителя до З /три/ календарни днl] от .цх-li1,1ll

Ilа получаване на заявката от Изпыlнителя.

5.5. По Обособепа позиция ЛЪ 5 "fiocTaBKa на Nteco, меснп продуктIл lr rco.1rбacrr"

с ,,Брадърс Комерс" ОО.Щ, при следнI!те условия:
ОбшIа стойност за изпълнение на поръчката: 146 З96,98 лв,, без !!С
Срок на tlзllълнение - 8 /осепл/ N{есеца от датата на подписване на договора или до lлзllерпl]i]lIе llil
коли ttecl,BoTo.

ljачиtt Ita изпълнение - доставките I]a хранитеIIн}I продуши ще се извършват по заrli]ка llil
възлоrrtителя.
Срок за изпъJ]нение па Ko}IKpeTHaTa заявка на Възлотtителя - до 3 /три/ календарпи дIII;I от да,Iill,il
lJat поJIуrIаване на заявката от Изпълнителя.

5.6. По Обособена позпцrIя .I\! 6 ,,flocTaBKa на консерви п други хранптелнII продукrrt"
с ,,Брадърс Комерс" ОО.Щ, при следните условIIя:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: l 86З,l2 лв.. без.Щ,ЩС

Срок на tIзпълнение - 8 /осепл/ \{есеца от датата на подписване EIa договора илlI до IлзtIерпвilIlс Ilil
l(оличеството.
Начин на изпълнение - доставките на хранителни продукти ще се извършl]ат IIо зilяl]Iilt llil
в ьзложител я.

Срок за изпълне}lие на конкретната заявка на Възлоlltи,гепя - до 3 /три/ календарIII] дIпI о,l,л|llаlil
на полуаIаване I{a заявката от Изпълнителя,

5.7. По Обособена позlлцllя J\! 7 "fiocTaBKa rra бакалсI(Il стоI(и, подпрrlвltrl lI лр\,1,1l

хранIIтелIlи продукти"
с ,,Брадърс Комерс" ОО!, прп следtrlt,ге условIlп:

Стр 5 ol (,



Обща стойност за изпълнение на лоръчката: 14 000,00 лв,, без !!С
Срок па изпълнение 8 /осем/ N,lесеца от датата на подписване на договора или до tlзчерllваlllL. llil
количеството.
I{ачин на изпълнение доставките на хранителни продукти ще се извърIlIват по зzlлвl(а llii
възлотtителя.
СрОК За иЗпълнение на KoHKpeTIlaTa заявка на Възлоlкителя - до. З /три/ календарни лнлl оI ](afilIll
на получаване Ila заявката от Изпълнителя,

5.8. По Обособена позиция Лi 8: ,,flocTaBKa на плодове Il зел€нчуцп"
с ,,Фуул .Щеливъри Експрес" ЕОО!, при следните условIIя:
Обrца стойност за изпълtIеItие на поръчката: 15 З57,90 лв., без !!С.
СроIt на I{зпълнение 8 /осем/ месеца от датата на подписване на договора или до изчерпвirilе lla
коJIичесl,вото,
На.lин па изпълIIение доставките на хранителни продукти ще се извършват по заяB]ta ]lll
възлоrкителя.
Срок за изпълнение на конкретната заявка на Възлоlкителя - до З /три/ календарнI] дни оl, дill,а,l,il
на получаване на заявката от Изпълните;rя

Прилоrrtения: Протоколи Nч1, N92, Jф3, Ns4 от работата на комисията и протоколи r.lr llpelOt]o])]l lc
с участниците.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красиплира !ипIова Караиванова - Кирилова

ЧЛЕНОВЕ: 1 , Кристиан Атанасов Ба.цlltаков

2. ItHxc. Красипtира Иванова flиN,lитрова . ..
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