УТВЪРЖДАВАМ:
КАТЯ ВЪЛЕВА:
ДИРЕКТОР НА ДГ «НАДЕЖДА»
дата: 24.10.2018 г.

П Р О Т ОК ОЛ
на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП)
На 24.10.2018 г., в 11:00 часа, кабинет на Директор, в сградата на ДГ «Надежда», гр. Сливен,
кв. „Надежда”, ул. «Калиакра» № 4, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед №
16/23.10.2018 г. на Директора на ДГ „Надежда“, със задача: разглеждане и оценка на получените
оферти за обществена поръчка, по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, възложена по реда на глава двадесет и
шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява, с предмет: „Приготвяне и доставка на храна за ДГ
„Надежда“, обявена с обява изх. № 4/09.10.2018 г., в състав:
Председател: Кремена Тодорова Славова – счетоводител при ДГ „Надежда“
и членове:
1.Гюргена Анастасова Жекова – старши учител при ДГ „Надежда“
2.инж. Гинка Тужарова – външен експерт по чл. 51, ал. 2 от ППЗОП
Комисията констатира, че в определения от Възложителя срок - 16.10.2018 г., 17:00 часа,
удължен до 22.10.2018 г., 17:00 часа (Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти изх. № 6/17.10.2018 г.) за обществената поръчка с горепосочения предмет е получена 1 (една) оферта от следния участник:
1.”Кей Енд Ви” ООД, гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов - Добрович” № 2, оферта с вх. №
1/16.10.2018 г., 14,20 часа.
След получаване на офертата всички членове на комисията в изпълнение на чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП подписаха и представиха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 97, ал. 3 от ППЗОП и установи, че на заседанието не присъстват такива.
След първоначално разглеждане на офертата комисията се увери, че е представена в запечатана, непрозрачна опаковка (плик), върху която освен наименованието на участника са посочени:
адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и наименование на предмета на поръчката. Отбелязани са също входящ номер, дата и час на получаване.
Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение, с което завърши публичната
част на заседанието.
Комисията реши приложените в офертата на участника документи да бъдат сравнени с изискуемите от Възложителя, след което да бъдат разгледани Техническите и Ценовите предложения.
След проверка на приложените в офертата документи комисията установи, следното:
1. ”Кей Енд Ви” ООД, гр. Сливен:
Съгласно приложения Списък на документите същите са налице. Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в обявата. Техническото, Ценовото предложение са съставени
съгласно образците към Обявата за събиране на оферти и отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията констатира, че съгласно представените документи за обществената поръчка офертата на участника отговаря на изискванията на Възложителя и го допуска до оценяване.
1.Участникът е направил следните предложения:
1.1.Меню за четири седмици
1.2. Цена за един храноден (сутрешна закуска, подкрепителна закуска (между сутрешната закуска и обяда), обяд и следобедна закуска) – 3,15 лева ( три лева и петнадесет стотинки) без ДДС
или 3,78 лева (три лева и седемдесет и осем стотинки) с ДДС
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Комисията не приложи чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т. к. участникът е един и не може да се формира „средна стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка”.
Комисията пристъпи към оценяване на допуснатата оферта.
Оценяването на офертата бе извършено по критерия за възлагане: „Оптимално съотношение
качество/цена” въз основа на: „Цена и качествени показатели”.
Комплексната оценка се определя по следната формула:

Ко = К + Ц
Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100.

1. Показатели за оценка:
1.1.Показател: „Качество на менюто“ - К
Изчислява се по формулата:
К = К1 + К2,
където:
К1 – подпоказател «Предлагани ястия с месо»

К2 – подпоказател «Повтаряемост на ястията в менюто»
1.1.1.Подпоказател: «Предлагани ястия с месо» - К1 - Тежест: 30
При предложено едно обедно ястие (супа или основно) седмично съдържащо месо Участникът получава – 5 точки
При предложени две обедни ястия (супа или основно) седмично съдържащи месо Участникът получава – 10 точки
При предложени три обедни ястия (супа или основно) седмично съдържащи месо Участникът получава – 15 точки
При предложени четири обедни ястия (супа или основно) седмично съдържащи месо
Участникът получава – 20 точки
При предложени пет обедни ястия (супа или основно) седмично съдържащи месо Участникът получава – 30 точки
1.1.2. Подпоказател: «Повтаряемост на ястията в менюто» - Тежест: 30
При повтаряемост на едно обедно ястие 4 пъти за период от две седмици Участникът получава – 5 точки
При повтаряемост на едно обедно ястие 3 пъти за период от две седмици Участникът получава – 10 точки
При повтаряемост на едно обедно ястие 2 пъти за период от две седмици Участникът получава – 15 точки
При повтаряемост на едно обедно ястие 1 път за период от две седмици Участникът получава
– 20 точки
Когато едно обедно ястие не се повтаря за период от две седмици Участникът получава – 30
точки
2.Показател: „Цена“ - Ц - Тежест: 40
Определя се по следната формула:
Ц (минимум лева)
Ц = ---------------------------- * 40
Ц (участник)
където „Ц (минимум лева)” е най-ниската предложена цена за един пълен храноден (сутрешна закуска, подкрепителна закуска (между сутрешната закуска и обяда), обяд и следобедна закуска), без ДДС, а
„Ц (участник)” е предложената цена за един пълен храноден (сутрешна закуска, подкрепителна закуска
(между сутрешната закуска и обяда), обяд и следобедна закуска), без ДДС, от оценявания участник по този
показател. Участникът с най - ниска предложена цена за един пълен храноден (сутрешна закуска, подкрепителна закуска (между сутрешната закуска и обяда), обяд и следобедна закуска), без ДДС получава найвисок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени
по цитираната формула.
Оценката по показател „Цена“ се определят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая
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Забележка: Цената за един пълен храноден (сутрешна закуска, подкрепителна закуска (между
сутрешната закуска и обяда), обяд и следобедна закуска), без ДДС не може да бъде по-висока от 3,20
лева без ДДС.
Участник който предложи цена за един пълен храноден (сутрешна закуска, подкрепителна закуска (между сутрешната закуска и обяда), обяд и следобедна закуска), без ДДС по-висока от 3,20
лева без ДДС ще бъде отстранен от участие по възлагането на поръчката.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория
знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е
100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка
Ко, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка Ко
на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага чл.
58 от ППЗОП.
2. Комплексна оценка
2.1.Показател: „Качество на менюто“ - К

2.1.1.Подпоказател: «Предлагани ястия с месо» - К1
Участникът е предложил пет обедни ястия (супа или основно) седмично съдържащи месо.
Комисията оцени Участника ”Кей Енд Ви” ООД, гр. Сливен по подпоказател: «Предлагани
ястия с месо» - К1 с 30 точки.
2.1.2. Подпоказател: «Повтаряемост на ястията в менюто» К2
Участникът е предложил меню, в което едно обедно ястие не се повтаря за период от две
седмици.
Комисията оцени Участника ”Кей Енд Ви” ООД, гр. Сливен по подпоказател: «Повтаряемост на ястията в менюто» - К2 с 30 точки.
Комисията оцени Участникът ”Кей Енд Ви” ООД, гр. Сливен по показател „Качество на менюто“ К, както следва:
К = К1 + К2
К = 30 + 30
К = 60 точки
2.Показател: „Цена“ - Ц - Тежест: 40
Определя се по следната формула:
Ц (минимум лева)
Ц = ---------------------------- * 40
Ц (участник)
3,15
Ц = ------ * 40
3,15
Ц = 40 точки

Ко = К + Ц
Ко = 60 + 40
Ко = 100 точки
След разглеждане на получените резултати от оценяването, комисията класира участниците, както следва:
1. Първо място: ”Кей Енд Ви” ООД, гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов - Добрович” № 2, оферта с вх. № 1/16.10.2018 г., 14,20 часа
Въз основа на извършеното разглеждане и класиране на получените оферти, комисията
предлага за изпълнител на обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, отправена с обява
изх. № 4/09.10.2018 г., с предмет: „Приготвяне и доставка на храна за ДГ „Надежда“: ”Кей
Енд Ви” ООД, гр. Сливен.
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Настоящият протокол се представи на Възложителя, за утвърждаване, съгласно чл.
97, ал. 4 от ППЗОП на 23.10.2018 г.

Комисия:
Председател:
Кремена Славова
1.
Гюргена Жекова
2.
инж. Гинка Тужарова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КАТЯ ВЪЛЕВА
Директор на ДГ «Надежда»
получил протокола на 23.10.2018 г.
Вярно с оригинала, подписан на хартия
Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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