УТВЪРЖДАВАМ: /п/
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ПЕТЯ ЧАПЕВОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Дата:04.07.2019г.

ДОКЛАД
на основание чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП
Днес, 04.07.2019г., Комисията, назначена със Заповед №8-Z-522/20.05.2019г. на Kмета
на Община Созопол, със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в
процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на
хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в
Община Созопол” по обособени позиции:
Обособена позиция №1: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен
социален патронаж на територията на Община Созопол”
Обособена позиция №2: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневни
детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Созопол”
Обособена позиция №3: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна
кухня-гр.Созопол” в състав:
Председател:1.Божана Вълкова-Чампарова - юрист, д-р д-я „АПИО”
Член:2. Анастасия Любенова – икономист, н-к отдел „УП”
Член:3. Виолета Неделчева – ст.счетоводител в сектор „Образование“
се събра в 16.00 часа в заседателната зала в административната сграда на Община Созопол,
за да изготви настоящия доклад от проведеното договаряне с поканените участници за
определяне на изпълнител на процедура на договаряне без обявление по чл.79, ал.1, т.1 от
ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП.
Председателят информира членовете на комисията, че процедурата е открита с
Решение №9/24.04.2019г. на Кмета на Община Созопол.
Поканите за участие в процедурата са получени от участниците на 25.04.2019г.по
електронна поща.
За участие в процедурата са подадени 2(две) оферти, съгласно представения от
Възложителя, Регистър на подадените оферти за участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка, неразделна част от този протокол.
Регистрационен Дата на
Час на
Наименование на Участника
номер на
получаване получаване
офертата
на офертата на офертата
1. „Ален Мак 2002“ ООД
26-00-700
17.05.2019 г.
12:50
1. „Екватор“ ЕООД

26-00-702

17.05.2019 г.

13:45

Не са постъпили оферти след крайния срок.
На преговорите присъстват Явор Димитров – представител на „Ален Мак 2002“ ООД и
Михаил Янев – представител на „Екватор“ ЕООД.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
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Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията на чл. 54, ал. 2 и 3 от
ППЗОП.
При отваряне на постъпилата оферта на Участник „Ален Мак 2002“ ООД,
Комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, оповести съдържанието на опаковката и
провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Участникът участва и по трите обособени позиции. В изпълнение на чл.54, ал.4 от ППЗОП
трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис
"Предлагани ценови параметри" за всяка от позициите. Представителят на „Екватор“ ЕООД
също беше поканен да подпише техническото предложение и ценовото предложение. Същия
отказа.
При отваряне на постъпилата оферта на Участник „Екватор“ ЕООД, Комисията в
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, оповести съдържанието на опаковката и провери за
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Участникът
участва и по трите обособени позиции. В изпълнение на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от
членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис
"Предлагани ценови параметри" за всяка от позициите. Представителят на „Ален Мак 2002“
ООД също отказа да подпише техническото предложение и ценовото предложение.
Председателят на комисията отвори пликовете с надпис "Предлагани ценови
параметри" и на двамата участника.
Участник „Ален Мак 2002“ ООД предлага процент отстъпка спрямо цената на
САПИ ООД за всеки артикул в размер на 5 % и за трите обособени позиции като по:
Обособена позиция №1 предлага цената за изпълнение на доставката, предмет на
обществената поръчка от 147 720,84 лв. (сто четиридесет и седем хиляди седемстотин и
двадесет лв. и 84 ст.) без ДДС и 177 265,01 лв. (сто седемдесет и седем хиляди двеста
шестдесет и пет лв. и 01 ст.) с начислен ДДС
Обособена позиция №2 предлага цената за изпълнение на доставката, предмет на
обществената поръчка от 107 240,79 лв. (сто и седем хиляди двеста и четиридесет лв. и 79
ст.) без ДДС и 128 688,95 лв. (сто двадесет и осем хиляди шестотин осемдесет и осем лв.и 95
ст.) с начислен ДДС
Обособена позиция №3 предлага цената за изпълнение на доставката, предмет на
обществената поръчка от 20 119,78 лв. (двадесет хиляди сто и деветнадесет лв.и 78 ст.) без
ДДС и 24 143,74 лв. (двадесет и четири хиляди сто четиридесет и три лв. и 74 ст
.) с начислен ДДС
Участник „Екватор“ ЕООД предлага процент отстъпка спрямо цената на САПИ
ООД за всеки артикул в размер на 10 % и за трите обособени позиции като по: Обособена
позиция №1 предлага цената за изпълнение на доставката, предмет на обществената поръчка
е: 137 824,08 лв. (сто тридесет и седем хиляди осемстотин двадесет и четири лв. и 08 ст.) без
ДДС и 165 388,90 лв. (сто шестдесет и пет хиляди триста осемдесет и осем лв. и 90 ст.) с
начислен ДДС
Обособена позиция №2 предлага цената за изпълнение на доставката, предмет на
обществената поръчка е: 90 660,79 лв. (деветдесет хиляди шестотин и шестдесет лв. и 79 ст.)
без ДДС и 108 792,95 лв. (сто и осем хиляди седемстотин деветдесет и два лв. и 95 ст.) с
начислен ДДС
Обособена позиция №3 предлага цената за изпълнение на доставката, предмет на
обществената поръчка е: 20 567,68 лв. (двадесет хиляди петстотин шестдесет и седем лв. и
68 ст.) без ДДС и 24 681,22 лв. (двадесет и четири хиляди.) с начислен ДДС.
На закрито заседание комисията продължи своята работа в присъствието на
представителя на участника „Ален Мак 2002“ ООД.
Участникът участва и за трите обособени позиции. Представил е всички изискуеми от
Възложителя документи като е спазил и съответната форма.
Представени са следните документи:
1.Опис на приложените документи;
2.ЕЕДОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, подписан с
електронен подпис, приложен на хартиен носител към пакета документи;
3.Ценово предложение и за трите обособени позиции обр.4;
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4.Технически предложение и за трите обособени позиции;
5.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
6.Декларация за срока на валидност на офертите;
7.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
В техническото си предложение по обособена позиция 1 участникът е представил план
график на времето на доставка по часове за всеки от социалните патронажи в населените
места. Доставките ще се извършват по график съгласуван с възложителя предвид това, че
разполага с 10 броя специализирани коли. Има готовност за извънредни доставки за 12 часа.
Описан е пътят изпълнение на заявките. Описан е начина, по който ще стават доставките в
случай на авария на кола. Подробно е разработен и начина, по който ще се извършват
доставките при рекламации в случаите на явни недостатъци и при отклонение във вкусовите
качества на продуктите. Предложеното организационно решение е свързано с предварително
планиране и натоварване в колата на допълнително количество хранителни продукти от
различни партиди, надвишаващи 2-3 пъти заявените количества от обектите на възложителя.
За целта е внедрена интегрирана WMS система за управление на стоковите ресурси,
складовите операции, контролни точки на мониторинг и он-лайн проследяване на
движението на стоките и колите до всеки обект, извършените продажби и наличностите по
асортименти във всяка една кола във всеки един момент. Предвидена е и възможност за
незабавна подмяна на стоки с явни недостатъци.
Разгледал е критичните точки, които могат да възникнат в хода на изпълнението на
поръчката. По отношение на рисковете свързани с непредвидени ситуации и способността за
реакция при обработка на заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите,
участникът се позовава на вече разработената и внедрена цялостна организация предвид
това, че към момента изпълнява предходната такава поръчка, като същите са сведени до
минимум чрез изграден подробен план и организация на доставките на хранителни продукти,
съгласуван план график на времето за доставка и пълно и детайлно разпределение на
техническите и човешките ресурси. Осигурени са количества хранителни продвукти,
надвишаващи по обем изискваните от Възложителя. Всяка заявка се обработва от точно
определен екип. Следващия разработен риск е свързан с ненавлеминна реакция при
рекламация или допълнителна заявка. Предложението за преодоляване на този риск е
свързано с осъществяване на доставките до обектите на възложителя посредством
разработена и целогодишно функционираща хибридна дистрибуционна система за доставки
до всички търговски обекти на територията на община Созопол и регион Бургас, изградена
чрез ефективно комбиниране на дейности свързани с доставка до клиентите и въведено
софтуерно и системно осигуряване. Предвидена е и възможност за незабавна подмяна на
стоки с явни недостатъци. С цел преодоляване на проблеми при снабдяване с хранителни
продукти от производители или търговци, участникът разполага със сключени договори с
тях, съгласно които доставките са ежедневни и ежемесечни. На склад се поддържат големи
количества хранителни продукти, надвишаващи по обем изискваните от възложителя.
Обектите по обществени поръчки се обработват и изпълняват приоритетно. Цялостната
организация на доставките се извършва съгласно внедрена интегрирана система за
управление на качеството и безопасността на храните.
В техническото си предложение по обособена позиция 2 участникът е представил
план-график на времето на доставка по часове за всяка от детските градини в населените
места, от който е видно, че доставките във всяка градина е ежедневна. Доставките ще се
извършват по график съгласуван с възложителя предвид това, че разполага с 10 броя
специализирани коли, снабдени с GPS система. Доставките ще се извършват ежедневно и
ежеседмично. Има готовност за извънредни доставки за 12 часа. Описан е пътят изпълнение
на заявките. Описан е начина, по който ще стават доставките в случай на авария на кола.
Подробно е разработен и начина, по който ще се извършват доставките при рекламации в
случаите на явни недостатъци и при отклонение във вкусовите качества на продуктите.
Предложеното организационно решение е свързано с предварително планиране и
натоварване в колата на допълнително количество хранителни продукти от различни
партиди, надвишаващи 2-3 пъти заявените количества от обектите на възложителя. За целта е
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внедрена интегрирана WMS система за управление на стоковите ресурси, складовите
операции, контролни точки на мониторинг и он-лайн проследяване на движението на стоките
и колите до всеки обект, извършените продажби и наличностите по асортименти във всяка
една кола във всеки един момент. Предвидена е и възможност за незабавна подмяна на стоки
с явни недостатъци.
Разгледал е критичните точки, които могат да възникнат в хода на изпълнението на
поръчката. По отношение на рисковете свързани с непредвидени ситуации и способността за
реакция при обработка на заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите,
участникът се позовава на вече разработената и внедрена цялостна организация предвид
това, че към момента изпълнява предходната такава поръчка, като същите са сведени до
минимум чрез изграден подробен план и организация на доставките на хранителни продукти,
съгласуван план график на времето за доставка и пълно и детайлно разпределение на
техническите и човешките ресурси. Осигурени са количества хранителни продвукти,
надвишаващи по обем изискваните от Възложителя. Всяка заявка се обработва от точно
определен екип. Следващия разработен риск е свързан с ненавлеминна реакция при
рекламация или допълнителна заявка. Предложението за преодоляване на този риск е
свързано с осъществяване на доставките до обектите на възложителя посредством
разработена и целогодишно функционираща хибридна дистрибуционна система за доставки
до всички търговски обекти на територията на община Созопол и регион Бургас, изградена
чрез ефективно комбиниране на дейности свързани с доставка до клиентите и въведено
софтуерно и системно осигуряване. Предвидена е и възможност за незабавна подмяна на
стоки с явни недостатъци. С цел преодоляване на проблеми при снабдяване с хранителни
продукти от производители или търговци, участникът разполага със сключени договори с
тях, съгласно които доставките са ежедневни и ежемесечни. На склад се поддържат големи
количества хранителни продукти, надвишаващи по обем изискваните от възложителя.
Обектите по обществени поръчки се обработват и изпълняват приоритетно. Цялостната
организация на доставките се извършва съгласно внедрена интегрирана система за
управление на качеството и безопасността на храните.
В техническото си предложение по обособена позиция 3 участникът е представил и
план-график на времето на доставка по часове за млечната кухня, от който е видно, че
доставките са ежедневни. Доставките ще се извършват по график съгласуван с възложителя
предвид това, че разполага с 10 броя специализирани коли, снабдени с GPS система.
Доставките ще се извършват ежедневно и ежеседмично. Има готовност за извънредни
доставки за 12 часа. Описан е пътят изпълнение на заявките. Описан е начина, по който ще
стават доставките в случай на авария на кола. Подробно е разработен и начина, по който ще
се извършват доставките при рекламации в случаите на явни недостатъци и при отклонение
във вкусовите качества на продуктите. Предложеното организационно решение е свързано с
предварително планиране и натоварване в колата на допълнително количество хранителни
продукти от различни партиди, надвишаващи 2-3 пъти заявените количества от обектите на
възложителя. За целта е внедрена интегрирана WMS система за управление на стоковите
ресурси, складовите операции, контролни точки на мониторинг и он-лайн проследяване на
движението на стоките и колите до всеки обект, извършените продажби и наличностите по
асортименти във всяка една кола във всеки един момент. Предвидена е и възможност за
незабавна подмяна на стоки с явни недостатъци.
Разгледал е критичните точки, които могат да възникнат в хода на изпълнението на
поръчката. По отношение на рисковете свързани с непредвидени ситуации и способността за
реакция при обработка на заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите,
участникът се позовава на вече разработената и внедрена цялостна организация предвид
това, че към момента изпълнява предходната такава поръчка, като същите са сведени до
минимум чрез изграден подробен план и организация на доставките на хранителни продукти,
съгласуван план график на времето за доставка и пълно и детайлно разпределение на
техническите и човешките ресурси. Осигурени са количества хранителни продвукти,
надвишаващи по обем изискваните от Възложителя. Всяка заявка се обработва от точно
определен екип. Следващия разработен риск е свързан с ненавлеминна реакция при
рекламация или допълнителна заявка. Предложението за преодоляване на този риск е
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свързано с осъществяване на доставките до обектите на възложителя посредством
разработена и целогодишно функционираща хибридна дистрибуционна система за доставки
до всички търговски обекти на територията на община Созопол и регион Бургас, изградена
чрез ефективно комбиниране на дейности свързани с доставка до клиентите и въведено
софтуерно и системно осигуряване. Предвидена е и възможност за незабавна подмяна на
стоки с явни недостатъци. С цел преодоляване на проблеми при снабдяване с хранителни
продукти от производители или търговци, участникът разполага със сключени договори с
тях, съгласно които доставките са ежедневни и ежемесечни. На склад се поддържат големи
количества хранителни продукти, надвишаващи по обем изискваните от възложителя.
Обектите по обществени поръчки се обработват и изпълняват приоритетно. Цялостната
организация на доставките се извършва съгласно внедрена интегрирана система за
управление на качеството и безопасността на храните.
По показател П2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката и по трите
обособени позиции, участникът отправи ново предложение до възложителя като предложи
процент отстъпка спрямо цената на САПИ ООД за всеки артикул в размер на 10 %.
След това комисията покани следващия участник „Екватор“ ЕООД.
Участникът участва и за трите обособени позиции. Представил е всички изискуеми от
Възложителя документи като е спазил и съответната форма.
Представени са следните документи:
1.Опис на приложените документи;
2.ЕЕДОП;
3.Ценово предложение и за трите обособени позиции обр.4;
4.Технически предложение и за трите обособени позиции;
5.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
6.Декларация за срока на валидност на офертите;
7.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
По отношение на представения от участника ЕЕДОП комисията констатира някои
пропуски и неточности изразяващи се в следното:
Приложени са ЕЕДОП – 3 броя, по един за всяка обособена позиция на хартиен носител, но
не са подписани с електронен подпис. В същите на стр.3 не е описан референтния номер на
досието, определен от възложителя. На стр.6 не са попълнени данните в буква Б –
Информация за представителството на икономическия оператор. На стр.13 в част
IV:Критерии за подбор, буква А:Годност не е попълнена информацията по т.1). На стр.15
буква В:Технически и професионални способности не е попълнена информацията по т. т.1б);
На стр.18 не е попълнена информацията по т. т.12).
В техническото си предложение по обособена позиция 1, 2 и 3 участникът е
представил план график на доставките, като е посочил, че продуктите от група „Месо, риба и
месни продукти“, „Мляко и млечни продукти“ и „Плодове и зеленчуци“ ще се зареждат
минимум два пъти в работната седмица след подаване на заявка, до 12 часа, Хлябът ще се
доставя всеки ден. Доставките ще се извършват с 5 броя специализирани коли.
Разгледани са критичните точки, които могат да възникнат в хода на изпълнението на
поръчката. Като възможни рискове, свързани с непредвидени ситуации и способността за
реакция при обработка на заявката, участникът е посочил липса на комуникация между
изпълнител и възложител, неправилно приета заявка или невъзможност за реакция при
промяна на заявката. Като риск, свързан с непредвидени ситуации и подготовка на
експедиция на продуктите са посочени неточно оформяне на заявката, недостатъчно
количество налични продукти, нарушаване целостта на опаковката, товарене на
несъответстващи на техническата спецификация продукти. Като рискове при непредвидени
ситуации и транспорт на продуктите се посочват нарушен температурет режим при
транспорт. Всичко това участникът предвижда да недопуска чрез обучение на персонала си,
създаване на график за приемане на поръчките, мониторинг на графика, строг контрол при
приемане на продуктите в склада, извършване на постоянен GPS-контрол на движението на
товарните коли, неприемане в склада на продукти с нарушен температурен режим. При
възникване на подобни ситуации участникът предлага незабавна подмяна на продуктите,
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почистване и дезинфекция на товарните средства. Като риск от ненавременна реакция при
рекламация или допълнителна заявка са посочени липса на проследяемаст на възникнали
рекламации, липса на хранителни продукти, нарушаване графика на доставки, невъзможност
за доставка в срок. За да не се допускат тези рискове са предложени извършване на вътрешен
одит, обучение на персонала. Мерките за отстраняване са незабавна подмяна при рекламация
на стока, незабавна доставка на извънредна заявка. Проблемите при снабдяване с хранителни
продукти може да са при доставка до склада на продукти неотговарящи на приетите
спецификации, невъзможност за извършване на доставка, доставка извън договорените дни и
часове. За недопускане на този риск е предложено да се закупуват продукти от утвърдени
доставчици. За отстраняване на тези проблеми се предвижда осигуряване на допълнителни
транспортни средства и персонал и организиране доставка.
По показател П2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката и по трите
обособени позиции, участникът потвърди предложения процент отстъпка спрямо цената на
САПИ ООД за всеки артикул в размер на 10 %.
По отношение на представения ЕЕДОП, комисията даде срок на участника до
25.06.2019г. да представе нов коригиран ЕЕДОП, който са е електронно подписан.
Комисията покани и другия участник в залата и обяви, че ще проведе следващо
заседание на 26.06.2019г.
На 26.06.2019г.комисията проведе второ заседание, на което присъстваха и двамата
участника.
На това заседание частник „Екватор“ ЕООД представи нов електронно подписан
ЕЕДОП, в който е попълнил липсващите данни.
Комисията единодушно реши, че техническите предложения и на двамата участника
отговарят на изискванията на възложителя и ги допуска до техническа оценка по
показателите от методиката за оценка.
Участник „Ален Мак 2002“ ООД
Оценка по показател П1 „Управление на рисковете, критичните точки, които могат да
възникнат в хода на изпълнение на поръчката“
По обособена позиция 1– 40 точки
Извършеният от страна на настоящия помощен на Възложителя орган задълбочен анализ,
води до обосноваване на извод, че Участникът е отчел всички възможни аспекти на
проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността от настъпване за всяка от
описаните критични точки и е оценил и предвидил степента на въздействието й върху
изпълнението на обществената поръчка, като оценките съдържат конкретика и са обвързани
със спецификата на настоящата поръчка. Предложени са ефективни и адекватни контролни
дейности, организация и ресурси, като всяка една от критичните точки е съпроводена с
предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването
им и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на
последиците от настъпването на критичните точки.
По обособена позиция 2– 40 точки
Извършеният от страна на настоящия помощен на Възложителя орган задълбочен анализ,
води до обосноваване на извод, че Участникът е отчел всички възможни аспекти на
проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността от настъпване за всяка от
описаните критични точки и е оценил и предвидил степента на въздействието й върху
изпълнението на обществената поръчка, като оценките съдържат конкретика и са обвързани
със спецификата на настоящата поръчка. Предложени са ефективни и адекватни контролни
дейности, организация и ресурси, като всяка една от критичните точки е съпроводена с
предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването
им и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на
последиците от настъпването на критичните точки.
По обособена позиция 3– 40 точки
Извършеният от страна на настоящия помощен на Възложителя орган задълбочен анализ,
води до обосноваване на извод, че Участникът е отчел всички възможни аспекти на
проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността от настъпване за всяка от
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описаните критични точки и е оценил и предвидил степента на въздействието й върху
изпълнението на обществената поръчка, като оценките съдържат конкретика и са обвързани
със спецификата на настоящата поръчка. Предложени са ефективни и адекватни контролни
дейности, организация и ресурси, като всяка една от критичните точки е съпроводена с
предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването
им и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на
последиците от настъпването на критичните точки.
Участник „Екватор“ ЕООД
Оценка по показател П1 „Управление на рисковете, критичните точки, които могат да
възникнат в хода на изпълнение на поръчката“
По обособена позиция 1– 40 точки
Извършеният от страна на настоящия помощен на Възложителя орган задълбочен анализ,
води до обосноваване на извод, че Участникът е отчел всички възможни аспекти на
проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността от настъпване за всяка от
описаните критични точки и е оценил и предвидил степента на въздействието й върху
изпълнението на обществената поръчка, като оценките съдържат конкретика и са обвързани
със спецификата на настоящата поръчка. Предложени са ефективни и адекватни контролни
дейности, организация и ресурси, като всяка една от критичните точки е съпроводена с
предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването
им и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на
последиците от настъпването на критичните точки.
По обособена позиция 2– 40 точки
Извършеният от страна на настоящия помощен на Възложителя орган задълбочен анализ,
води до обосноваване на извод, че Участникът е отчел всички възможни аспекти на
проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността от настъпване за всяка от
описаните критични точки и е оценил и предвидил степента на въздействието й върху
изпълнението на обществената поръчка, като оценките съдържат конкретика и са обвързани
със спецификата на настоящата поръчка. Предложени са ефективни и адекватни контролни
дейности, организация и ресурси, като всяка една от критичните точки е съпроводена с
предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването
им и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на
последиците от настъпването на критичните точки.
По обособена позиция 3– 40 точки
Извършеният от страна на настоящия помощен на Възложителя орган задълбочен анализ,
води до обосноваване на извод, че Участникът е отчел всички възможни аспекти на
проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността от настъпване за всяка от
описаните критични точки и е оценил и предвидил степента на въздействието й върху
изпълнението на обществената поръчка, като оценките съдържат конкретика и са обвързани
със спецификата на настоящата поръчка. Предложени са ефективни и адекватни контролни
дейности, организация и ресурси, като всяка една от критичните точки е съпроводена с
предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването
им и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на
последиците от настъпването на критичните точки.
Комисията пристъпи към Оценка по показател П2 – Ценово предложение за
изпълнение на поръчката
Участник „Ален Мак 2002“ ООД
Въз основа на предложението на участника и след прилагане на фопмулата от
методиката за оценка същият получава:
По обособена позиция 1 получава 60т.
По обособена позиция 2 – 60т.
По обособена позиция 3 – 60т.
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Участник „Екватор“ ЕООД
Въз основа на предложението на участника и след прилагане на фопмулата от
методиката за оценка същият получава:
По обособена позиция 1 – 60т.
По обособена позиция 2 – 60т.
По обособена позиция 3 – 60т.
Съгласно методиката, комплексната оценка се получава по формулата
КО = П1 + П2
КО на Участник „Ален Мак 2002“ ООД
По обособена позиция 1 – 100т.
По обособена позиция 2 – 100т.
По обособена позиция 3 – 100т.
КО на Участник „Екватор“ ЕООД
По обособена позиция 1 – 100т.
По обособена позиция 2 – 100т.
По обособена позиция 3 – 100т.
Предвид получените еднакви оценки и от двамата участника се наложи комисията да
пловеде жребий по реда на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.
Жребият се проведе в присъствието и на двамата участника. Бяха подготвени листове
с предварително изписани наименования на участниците „Ален Мак 2002“ ООД,
„Екватор“ ЕООД
Един от членовете на комисията постави листовете в предварително подготвени два
еднакви, празни и непрозрачни плика за всяка една от обособените позиции.
Друг член на комисията затвори и разбърка в три непрозрачни кутии за всяка от
обособените позиции двата плика с поставените в тях листове. Представителите на двамата
участника не се възползва от предоставената им възможност да разбъркат отново пликовете
в кутията.
След извършване на гореописаните действия, председателят на комисията пристъпи
към изтегляни на един от пликовете от кутията по обособена позиция 1, отвори го и
оповести наименованието на участника, който печели жребия - „Ален Мак 2002“ ООД.
Председателят изтегли един плик и от кутията за обособена позиция 2, отвори го и оповести
наименованието на участника, който печели жребия - „Екватор“ ЕООД. Изтегления плик от
кутията за позиция 3 беше с наименованието на участник „Ален Мак 2002“ ООД, който
печели жребия.
За удостоверяване коректността на жребия председателят на комисията отвори и
другия плик, като показа на членовете на комисията и присъстващите участници тяхното
съдържание.
В резултат на така проведения жребий, председателят на комисията обяви крайното
класиране както следва:
-по обособена позиция 1:
І-во място - Участник „Ален Мак 2002“ ООД
ІI-ро място - Участник „Екватор“ ЕООД
-по обособена позиция 2:
І-во място - Участник „Екватор“ ЕООД
ІI-ро място - Участник „Ален Мак 2002“ ООД
-по обособена позиция 3:
І-во място - Участник „Ален Мак 2002“ ООД
ІI-ро място - Участник „Екватор“ ЕООД .
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Постигнатите след проведените преговори договорености са отразени в двустранно
подписан протокол, приложение към настоящия доклад.
Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя - Кмета на
Община Созопол, да възложи изпълнението на обществената поръчка с предмет „Доставка
на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет
в Община Созопол” по обособени позиции:
Обособена позиция №1: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен
социален патронаж на територията на Община Созопол” на Участник „Ален Мак 2002“
ООД при условията на постигнатите договорености.
Обособена позиция №2: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневни
детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Созопол” на
Участник „Екватор“ ЕООД при условията на постигнатите договорености.
Обособена позиция №3: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна
кухня-гр.Созопол” на Участник „Ален Мак 2002“ ООД при условията на постигнатите
договорености.
Приложение:
Протокол от проведено договаряне с „Ален Мак 2002“ ООД и „Екватор“ ЕООД

Работата на комисията приключи със съставянето и подписването на настоящия
доклад в един оригинален екземпляр на 04.07.2019г. в 15.00 часа.

КОМИСИЯ:
Председател:Божана Вълкова-Чампарова .......................................................
(п)
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Член:1. Анастасия Любенова .......................................................
(п)
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Член:2. Виолета Неделчева .......................................................
(п)
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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