
ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕЛИЦА“ ГР. ПЛОВДИВ

УТВЪРЖ ДАВАМ:
Марин Узунова 
Директ ор на Д Г  ЕлЧзц 
Дата: 13.04.2020

Район „Западен“, ул „Орфей“ №12. тел: 0884202492 

e-mail: elica@dg plovciiv bg. Web: http //dgelica com
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Or дейността па комисия, назначена със Заповед № 347./13.04.2020г. на директора па Д1 

„Елица“ , район „Западен” на Община Пловдив за ранлеждаие и оценяване и класиране на 
получените оферти за участие в процедура но Глава Двадесет и шеста, за поръчка на стойност по 
чл.2(), ал.З от ЗОИ. с предмет .Доставка на пресна плодове и зеленчуци за нуждите на ДУ 
„Ушна", гр. Пловдив“

Днес 13.04.20201. в ДГ „Елица“ , Район „Западен" -  Община Пловдив, в !0:00ч. се 
състоя заседание на Комисия, назначена със Заповед №347/13.04.2020г. на директора па

ДГ „Елица", която да разгледа, оцени и класира получените оферти за участие в процедура 
по Глава Двадесет и шеста, за

„Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ДУ „Елица“, гр. Пловдив“
Комисията заседава в състав:

Председател: Иванка ( ми юнска - ЗАС 
Членове: 1. Маргарита Петкова Станчева - магазннср

2. Валя Енева -главен учител

Работата на комисията започна в 10:00ч. с получаване на офертите от ЗАС Иванка 
Смиловска. придружени от входящ регистър и подписване на декларации по чд.97. ад.2 от III 13011 
от членовете на комисията.

На заседанието пристават представи тели на участниците или техни упълномощени 
представители.

1. Чавдар Златев, представител на „С И I" ООД

2. Кристина Дончева , с пълномощно. „Фантастика 2002 ЕООД

Комисията установи, чедо крайният срок за получаване на оферти 16:00ч на 10.04.2020г. в
д г „ Елица". Район „Западен" са постъпили четири броя оферти. а именно:

JSfo Наименование и седалищно на участника Входящ 
па оферта

№ Дата на 
та получаване 

на офертата

Час на 
поду чаване 
на офертата

1 „Ролопластик“ -ЕООД 461 10.04.2020 12.40ч
о „( плюс И“ ООД 462 10.04.2020 12.45ч
j Мира ФУУД ЕООД 463 10.04.2020 1 3.03 ч
4 Фанстастика 2002 ЕООД 464 10.04.2020 13,05 ч

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда па тяхното постъпване



Оферта нол№1 е наш вх. №461 от 10.04.20201. 0 1  „Ролоиластик“ -ЕООД.
Комисията констатира. че плика е пратен и \частника те  бъде отрстраен на основание ч.т. 107. 

ал.5 oi 3011.

Оферта под №2 с наш вх.№462 от 10.04.20201. от „С + Н“  ООД
1. - Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана ненротрачеп плик. като

върху пакета е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване, наименованието на 
участника и поръчката, за която участва. Комисията обяви ценовата оферта на участника -  
13587.ЛВ /тринадесет хиля ш петстотин осемдесет н седем и 0,72лв./ е включен ДДС.

Оферта под №3 с наш вх.№463 от 10.04.2020г. от Мира ФУУД ЕООД
1. - Комисията констатира, че офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик.
като върх\ пакета е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване, 
наименованието на участника и поръчката, за кояго участва. Комисията обяви ценовата 
оферта на участника -14380,07.лв /четиринадесет триста и осемдесет и 0,7лв./ е 
включен ДДС.

Оферта под №4 с наш вх.№464 от I0.04.2020i. от Фантастика 2020 КООД
1. - Комисията констатира, че офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик.
като върху пакета е отбелязан поредния i номер, датата и часа на получаване, 
наименованието на участника и поръчката, за която участва. Комисията обяви ценовата 
оферта на участника 18803,83.лв /осемнадесет хиляди осемс тотин и три и 0,83лв./е 
включен ДДС.

Членовете на комисията подписаха техническите предложения на участници те.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи работата си в закрито заседание и пристъпи към разреждане на 
документите по чл.30. ал.З от 11113011 и декларацииie по ч.т. 192. ал.З от ЗОИ. нол\чеии но реда па 
тяхното постъпване.

1. Комисията пристъпи към разглеждане на докумен ти те за допустимост на \ част ника
„С + II“ ООД, гр. II ловдпв. След разглеждане на документите за допустимост 
комисията приема, че са налице всички изискуеми oi Възложи теля документи. 
Представените документи отговарят на законовите изисквания на ЗОИ и обявени ie от 
Възложителя изисквания за лично състояние. Комисията допуска плюс Н“. i р. 
Пловдив до участие.

2. Комисията пристъпи към разглеждане па документите за допустимост на участника
11рисгь1111 се към разглеждане на техническото предложение на vчастника „МИРА ФУУД 
Г ООД, rp. II ловдпв. Същото е попълнено по образците па Възложителя и съдържа всички 

изискуеми реквизит и предложения, съгласно изискванията на Възложителя. 
Представените документи отговарят па законовите изисквания на ЗОП и обявените oi 
Възложителя изисквания за лично състояние. Комисияш допуска „МИРА ФУУД“. гр. 
11ловдив до участие.



3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите за допустимост на участника 
Пристъпи се към разглеждане на техническото предложение на участника 

„Фантастика 2002 ЕООД, гр. Пловдив.
Същото е попълнено но образите на Възложи 1еля и съдържа всички изискуеми реквизит 
п предложения, съмасно изисквания iа на Възложи 1еля. Представените юк\менти 
отговарят на законовите изисквания па 3011 и обявените от Възложителя изисквания за 
лично състояние. Комисията допуска „Фантастика 2002 ЕООД“, i р. Пловдив до участие.

Комисията пристъпи към раз1 леждане на пеновше предложения на допуснатите участници 
и класирането им.

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически iiaii-ini оди ата 
оферта, определена въз основа на критерия най-ниска цена, съгласно чл.70, ал.2 от ЗОИ. 
Комисията извърши оценяване на представените оферти, съгласно избрания критерий за оценка -  
най-ниска цена, както следва:

№ Наименование и седалище на участника 11редлагана цена в 
лева с ДДС

()ценка

1 „С + Н“ ООД, гр. Пловдив 13587,72лв 1Гьрво място
1 МИРА ФУУД- гр. Пловдив 14380,07лв Второ място
J Фантастика 2002 ЕООД“, 18803,83 лв Трето място

Комисията установи, че няма основание за прилагане на чд.72 от 3 01 1.

Въз основа на горното Комисията предлага на Възложителя да сключи договор е 
класиралият се на първо място участник „С + Н“ ООД , гр. Пловдив 

буд. „Вългария“  №  186. тел: 0888707539. 
e-m ail: c /la te v a maiI .bg

Комисията предава на Възложителя за утвърждаване настоящия протокол, ведно е 
цялата документация и офертите на участ ниците на 13.04.2020г.


