ПРОТОКОЛ
за разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците за
възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти
Днес, 21.02.2020 г. от 0900 ч в сградата на общинска администрация
Ихтиман, гр.Ихтиман, ул.“Цар Освободител“ 123, IV етаж, Комисия назначена със
Заповед № 189/21.02.2020 г. на Кмета на Община Ихтиман, в състав:
Председател: 1. Цветелина Николова - Хаджийска – гл. специалист
Членове:
2. Илиана Нешова – специалист домакин касиер
3. Даниел Грънчаров – юрисконсулт
се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на
обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни
продукти за нуждите на «Домашен Социален Патронаж» на община Ихтиман по
обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба”
Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени”
Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци”
Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти”
Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия”
Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки”, обявена с обява № 118 /
07.02.2020 г. на Кмета на Община Ихтиман.
Съгласно чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП на 07.02.2020 г. в профила на купувача на
интернет
адрес
http://www.ihtimanobshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedat
e%20desc&obj_id=1090, е публикувана обява за събиране на оферти с
№ 118/07.02.2020 г. за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на
офертите – до 17:00 часа на 17.02.2020 г.
На 07.02.2020 г, Възложителят е публикувал в Агенцията за обществени
поръчки /АОП/ „Информация за публикуване на профила на купувача обява за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП“ под ID 9096242.
В първоначалния определен срок за получаване на офертите в деловоството на
община Ихтиман е постъпила само 1 /една/ оферта.
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за подавене на оферти е удължен до
17:00 часа на 20.02.2020 г. с публикуване на
„Информация за удължаване
първоначални срок за подаване на оферти“ в АОП под ID № 9096432. В новия
определен срок за подаване на оферти не са постъпили други оферти.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, Председателят на комисията получи
получените оферти, за което подписа протокол. Съгласно този протокол, в
установения краен срок за получаване на офертите, след удължаването на срока, а
именно 20.02.2020 г. - 17:00 часа, са получени следните оферти:
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№ Входящ №
1

70.00-40

Дата

Час

Участник

17.02.2020 09:32 „МИРА ФУУД“ ЕООД

На откритото заседание на Комисията не присъстват представители на
участниците.
След запознаването с входящия регистър на офертите, всеки един от членовете на
Комисията подписа декларация в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
След извършване на гореописаните действия и направени уточнения, относно
редовността на офертата, а именно: представена в срок, в запечатан непрозрачен плик и
с ненарушена цялост, Комисията пристъпи към отваряне на единствената подадена
оферта за участие в обществената поръчка по всички обособени позиции.
На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията обяви ценовото
предложение на участника, както следва:
За Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” – 8 940,00 лв. без ДДС
или 10 728,00 лв. с ДДС.
За Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” - 5 145,00 лв. без
ДДС или 6 174,00 лв. с ДД.
За Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” – 5 082,20 лв. без ДДС или
6 098,64 лв. с ДДС.
За Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” – 3 588,50 лв. без ДДС или
4 306,20 лв. с ДДС.
За Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” – 5 633,00 лв. без ДДС или
6 759,60 лв. с ДДС.
За Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки” – 1 952,55 лв. без ДДС
или 2 343,06 лв. с ДДС.
Предложена обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка:
30 341,25 лв без ДДС.
С отваряне на постъпилата оферта и обявяване на ценовото предложение на
участника, приключи публичната част от заседянието.
***************************************************************************
Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като провери
съответствието на постъпилата оферта с поставените от възложителя изисквания. В
хода на своята работа при разглеждането на офертата, комисията констатира следното:
Участникът е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обществената
поръчка в размер на 30 341,25 лв без ДДС.
Горепосочената цена надвишава максималният финансов ресурс на Възложителя,
посочен в обявата за настоящата поръчка и документацията към нея. В обявата /в
полето „Обща прогнозна стойност на поръчката“/ и в документацията за участие
/Раздел I – Общи условия, т. 7 – Прогнозна стойност/, Възложтелят изрично е
предвидил, че: Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за
изпълнение на поръчката е в размер на 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) без ДДС.
Също така комисията констатира, че по Обособени позиции № 3, 4 и 5 участникът
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е предложил цени за изпълнение надвишаващи финансовият ресурс за съответната
обособена позиция.
Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши: предлага на
Възложителя, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП да отстрани от участие в
обществената поръчка участника „МИРА ФУУД” ЕООД.
Комисията приключи работата си със съставянето на настоящия протокол на
21.02.2020 г в 10:20 ч, който представя на Възложителя за утвърждаване ведно с
всички документи по горе описаната поръчка.
Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.

КОМИСИЯ:
Председател:

...............П*...................
/Цветелина Хаджийска/

Членове: 1. ...............П*........................
/Илиана Нешова/

2. ..................П*........................
/Даниел Грънчаров/

Възложител:………П*………………..…
Калоян Ангелов Илиев - Кмет

Дата на получаване:…24.02.2020………….
Утвърдил:………П*……………………..
Калоян Ангелов Илиев - Кмет
………24.02.2020……………………….
дата на утвърждаване
* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.
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