ДЕТСКА ГРАДИНА „ЯНА ЛЪСКОВА“
ГР. НЕСЕБЪР

РЕШЕНИЕ
№ ……………
за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител за
обществена поръчка – процедура по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Доставка
на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Яна Лъскова“ по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка на основни хранителни продукти;
Обособена позиция №2: Доставка на плодове и зеленчуци“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Мариана Минчева – Директор на ДГ „Яна Лъскова“
На основание чл.22, ал.1, т.6, във вр. с чл.108, т.1 от ЗОП и Доклад от 22.06.2018г.,
за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед №186/08.06.2018г. за
разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка – публично състезание, обявена с Решение № 1 от 24.04.2017 г.
О Б Я В Я В А М:
Класирането на участниците, съгласно обявените критерии и приетата методика в
следния ред:
За Обособена позиция №1: Доставка на основни хранителни продукти:
На първо място с комплексна оценка КО = 100 т. – „ЖАНЕТ” ООД, гр. Несебър
За Обособена позиция №2: Доставка на плодове и зеленчуци:
На първо място с комплексна оценка КО = 100 т. – ЕТ „СВЕТЛА – 91 – СТОЯН
СТОЯНОВ”, гр. Несебър
Въз основа на класирането и на основание чл.109 от ЗОП,
ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
За Обособена позиция №1: Доставка на основни хранителни продукти:
„ЖАНЕТ” ООД, гр. Несебър
Мотиви: Участникът отговаря на всички изисквания на Възложителя, съгласно
условията, посочени в документацията.
За Обособена позиция №2: Доставка на плодове и зеленчуци:
ЕТ „СВЕТЛА – 91 – СТОЯН СТОЯНОВ”, гр. Несебър
Мотиви: Участникът отговаря на всички изисквания на Възложителя, съгласно
условията, посочени в документацията.
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ОТСТРАНЯВАМ :
Участник ,,НАДЕЖДА 2000“ ЕООД гр. Пловдив за обособена позиция №2.
на основание чл. 107, т. 2 а от ЗОП – участникът е представил оферта която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Мотиви: Техническото предложение на участника не е изготвено в съответствие с
образеца от документацията за участие и предварително обявените условия на
възложителя. В Образеца на техническото предложение от документацията за участие на
Възложителя са зададени: „Срок за доставка на допълнително заявени количества в
рамките на работния ден на продуктите” и „Срок за подмяна на продукти в случай
на рекламация”, които са изрично посочени в часове, а участникът е представил
съответните срокове в минути, което не позволява и оценяването на предложените срокове
от участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите.
Предвид гореизложеното офертата на участника не отговаря на предварително обявените
условия от възложителя.
Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10дневен срок от получаването му.
Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници и да се
публикува в профила на купувача.
Протоколите и окончателния доклад на комисията са публикувани в електронната
преписка на процедурата в интернет страницата на ДГ „Яна Лъскова“ - http://www.odzyanalaskova.com/,
Раздел
„Профил
на
купувача”
http://www.odzyanalaskova.com/Sales.html

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...................п....................
/Мариана Минчева
Директор на ДГ „Яна Лъскова“/
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ДЕТСКА ГРАДИНА „ЯНА ЛЪСКОВА“
ГР. НЕСЕБЪР

РЕШЕНИЕ
№ 2/22.06.2018 г.
за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител за
обществена поръчка – процедура по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Доставка
на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Яна Лъскова“ по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка на основни хранителни продукти;
Обособена позиция №2: Доставка на плодове и зеленчуци“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Мариана Минчева – Директор на ДГ „Яна Лъскова“
На основание чл.22, ал.1, т.6, във вр. с чл.108, т.1 от ЗОП и Доклад от 22.06.2018г.,
за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед №186/08.06.2018г. за
разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка – публично състезание, обявена с Решение № 1 от 24.04.2017 г.
О Б Я В Я В А М:
Класирането на участниците, съгласно обявените критерии и приетата методика в
следния ред:
За Обособена позиция №1: Доставка на основни хранителни продукти:
На първо място с комплексна оценка КО = 100 т. – „ЖАНЕТ” ООД, гр. Несебър
За Обособена позиция №2: Доставка на плодове и зеленчуци:
На първо място с комплексна оценка КО = 100 т. – ЕТ „СВЕТЛА – 91 – СТОЯН
СТОЯНОВ”, гр. Несебър
Въз основа на класирането и на основание чл.109 от ЗОП,
ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
За Обособена позиция №1: Доставка на основни хранителни продукти:
„ЖАНЕТ” ООД, гр. Несебър
Мотиви: Участникът отговаря на всички изисквания на Възложителя, съгласно
условията, посочени в документацията.
За Обособена позиция №2: Доставка на плодове и зеленчуци:
ЕТ „СВЕТЛА – 91 – СТОЯН СТОЯНОВ”, гр. Несебър
Мотиви: Участникът отговаря на всички изисквания на Възложителя, съгласно
условията, посочени в документацията.
1

ОТСТРАНЯВАМ :
Участник ,,НАДЕЖДА 2000“ ЕООД гр. Пловдив за обособена позиция №2.
на основание чл. 107, т. 2 а от ЗОП – участникът е представил оферта която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Мотиви: Техническото предложение на участника не е изготвено в съответствие с
образеца от документацията за участие и предварително обявените условия на
възложителя. В Образеца на техническото предложение от документацията за участие на
Възложителя са зададени: „Срок за доставка на допълнително заявени количества в
рамките на работния ден на продуктите” и „Срок за подмяна на продукти в случай
на рекламация”, които са изрично посочени в часове, а участникът е представил
съответните срокове в минути, което не позволява и оценяването на предложените срокове
от участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите.
Предвид гореизложеното офертата на участника не отговаря на предварително обявените
условия от възложителя.
Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10дневен срок от получаването му.
Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници и да се
публикува в профила на купувача.
Протоколите и окончателния доклад на комисията са публикувани в електронната
преписка на процедурата в интернет страницата на ДГ „Яна Лъскова“ - http://www.odzyanalaskova.com/,
Раздел
„Профил
на
купувача”
http://www.odzyanalaskova.com/Sales.html

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...................п....................
/Мариана Минчева
Директор на ДГ „Яна Лъскова“/
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