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От дейността на комисия, налначена със Заповед .N"271 13.03.2020г. на директора па ДГ 
„Глина” , район „Западен" на Община I (доилни '.а ра а деждане и оценяване и класиране на 
получените о<)>ерi и ла учаеше и процедура но I лапа Двадесет и теста. ла поръчка на стойност по 
чл.20. ал.З от 3011. е предмет .Доставка па хляб за пу.жОитс на Д Г  „Елица", гр. Пловдив"

Днес 13.03.2020!. и ДГ „Елица” , Район „Западен" Община Плоидин. и 10:00ч. се 
състоя заседание на Комисия, налначена със Заповед №271/13.03.2020г. па директора на ДГ 
„Елица” , която да разгледа. оцени и класира получените о<|)ерти ла участие в процедура по Глава 
Двадесет и шеста, ла поръчка па ciohiioci по чл .20. ал.З oi 3011. с предме!

.Доставка па хляб ш нуждите па Д Г  „Елица", гр. Пловдив"
Комисията ласедана и състав:

Председател: Иванка Смиловска - ЗАС 
Членове: 1. Маргарита Петкова Станчева - магазпнер

2. Валя Емилова Гнева -  главен ушиел

Работата на комисията започна и 10:00ч. е получаване па o())epnne oi ЗАС’ Иванка 
Смиловска, придружени от входящ регистър и подписване на декларации но члД7. ад.2 oi III (ЗОИ 
от членовете на комисията.

На заседанието не присъствал представители па участниците плн техни упълномощени 
представи голи.

Комисията усгановн. че до крайният срок ла получаване на оферти 16:00ч па 12.03.20201". в ДГ 
„Елица” . Район „Западен" са постъпили два броя o(|)epm. а именно:

№* 1 (аимеиованне п седалищно на участника Входящ № 
на офертата

Дага па 
пол\чавапе 
на оферта i а

Час на 
п о д у чаване 
н а  офертата

1 МИРА Ф У У Д  ЕООД 1/408 09.03.2020!. 13:50ч.
СИМИД АГРО ЕООД 2/409 09.03.20201. 15:1 Оч.

Комисията пристъпи към отваряне на оферипе по реда па гяхпото постъпване:
Оферта под №1 е наш вх. №40S от 09.03.20201’. от МИРА Ф У У Д  ЕООД

I. . Комисията констатира, че офертата е представена в запечатан. непрозрачен плик. като 
върху пакета е отбелялан поредният номер, датата и часа на получаване, наименованието на
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\частника и поръчката, $а която участва. Комисията обяви ценовата оферта на участника , 
4953,ЗО.лв/чет ири хилили к в е iс iот ин петдесет и три и 0,30лв/с включен ДДС.

Оферта йод №2 с наш вх..М>409 <п 13.03.20201. от СИМИД А ЕВО IО О Д
2. - Комисията констатира, че офертата е представена в таиечатан. непротрачен илик, като 

върху пакета е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване, наименованието на 
участника и поръчката, за която хчаегва. Комисията обяви ценовата оферта па участника , 
3873,40лв/три хиляди осемстотин седемдесет и ipn и 0,40.тв./е включен ДДС.

Членовете на комисията подписаха icxiiihiccmitc предложения па у часi iiiiini ie.
С това приключи публичната часг от заседаниею на комисията.

Комисията продължи работата си в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 
документите но чл.39. ал.З от ППЗОГ1 и декларациите но чл.192, ал.З от ЗОИ, получени по реда на 
тяхното постъпване.

3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите за допустимост на МИРА Ф У У Д  
ЕООД , 1 р. Пловдив. След разглеждане на документи ie та допустимос! комисията приема, 
че са налице всички изискуеми ш Възложителя документи. Предегавенпте документи 
отговарят на законовите изисквания на ЗОИ и обявените от Възложи i е.тя изисквания за 
лично състояние. Комисия та допуска МИРА Ф У У Д  ЕООД . тр. I Етовдив до участие.

4. Коушсията пристъпи към разглеждане на документите за допустимост на участника 
С ИМИД АГРО ЕООД, i р. II ловиш. След раз! деждане на доку.мениггс за донуСтиуюсi 
комисията приема, че са налице всички изискуеми oi В изложи юдя документ. 
Представените документ отюваря! на законовите изисквания на 3011 н обявените от 
Възложи Iеля изисквания за лично състояние. Комисията допуска „СИМИД АГРО ЕООД . 
гр. 11ловдив то у час тис.

Комисията пристъпи кт>У1 разглеждане на техничеспте предложения на участниците.
Е Пристъпи се към раз!леждане на техническото предложение на участника „МИРА Ф У У Д  

ЕООД, гр. П ловднв. Същото е попълнено по образци те на Вьзложи теля и съдържа всички 
изискуеми реквизит и предложения, съгласно изискванията на Вьзложи iеля.

2. Пристъпи се към разглеждане на техническото предложение на участника СИМИД АГРО 
ЕООД, гр. II ловднв. Същото е попълнено но образците на Възложителя и съдържа всички 
изискуеми реквизит и н предложения, съгласно изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане па ценовите предложения на топу спати те у частници 
п класирането им.

Критерият за оценка на офериме в настоящата процедура е икономически нан-из1 одната 
оферта, определена въз основа на критерия нап-ииска цена. съгласно чл.70. ад.2 oi 3011. 
Комисията извърши оценяване на представените оферти, съгласно избрания кри iepiiм за оценка 
наи-ииека цена. как то следва:

№ 11аимеиованпе и седалище на \ час шика 11 ре,uiai ana цена в 
лева с ДДС ’

( )ценка

1 „СИМ ИД АГРО ЕООД - гр. 1 Етовдив 3873,40.. п$
,

11 ьрво място

л __ МИРА Ф У У Д  - гр. 1 Етовдив 4953,ЗО.лв Второ място



Комисията чсганови. че няма основание ча ирнлшане на ч.i.72 oi 3()11.

Въч основа на юрного Комисията предлага на Въчложиiсля да сключи договор е 
класиралият се на първо място >частник СИ М И Д  АГ1Ч) 1'ООД гр. 11ловдив. 

ул. „Кукленско шосе" .\1> 3. тел: 032 676018. 0880715553. 
e-mail: op simidagro a ab\ .bg

Комисия га предава на Въчложитсля *а \ i вьрждаване нас гоящия протокол, ведно е 
цялата документация и оферти ie на > частници те на I 3.03.2020г.

ПрелеелаIе.ч: Иванка Смиловека — i Ч(

Членове:
1. Маргарита С танчева - Maianinef
2. Валя Енева -  главен учител .....1
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