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Утвърдил:
В.и.д. Директор на ТП „ДЛС-Извора” ........./*П/............
/инж. Здравко Караджов/
дата на утвърждаване: 28.09.2020г.

ДОКЛАД
От дейността на комисия назначена със Заповед №302/27.09.2020г. за провеждане
на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
”Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за срок
24 месеца за нуждите на ЦУ на ЮЦДП – гр. Смолян и ТП „ДЛС- ИЗВОРА”, обособени в
три позиции ”, в състав:
1. Председател: Вероника Сариева – юрисконсулт при ТП “ДЛС – Извора”,
Членове:
2. Росица Каменова – домакин сграда при ТП “ДЛС – Извора”;
3. Ваня Димитрова – счетоводител оперативен при ТП “ДЛС – Извора”;
4. Павлина Сириджанова – счетоводител при ТП“ДЛС – Извора”;
5. Руфие Дъглова – спец. обработка на данни при ТП „ДЛС-Извора”.
се събра на публично заседание в 10:30 часа, в заседателната зала, за да разгледа
постъпилите оферти за избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет: ”Доставка
на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за срок 24 месеца за
нуждите на ЦУ на ЮЦДП – гр. Смолян и ТП „ДЛС- ИЗВОРА”, обособени в три позиции.
І.Председателят констатира присъствието на всички членове на комисията и откри
заседанието, като започна своята работа.
Председателят на комисията установи, че възложителя е удължавал три пъти срока
за подаване на офертите съгласно чл. 100, ал. 12, т.1 от ЗОП, като е посочил краен срока за
подаване на оферти до 16:30 часа на 26.09.2020г., а срок за отваряне на офертите в 10:30
часа на 27.09.2020г.
В представеното извлечение от регистъра на подадените оферти са приети в срок на
фронт офиса в ТП „ДЛС-Извора” е една оферта в запечатан и непрозрачен плик с
ненарушена цялост. На него е отбелязано, че офертата е за участие в процедура предмет:
”Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за срок 24
месеца за нуждите на ЦУ на ЮЦДП – гр. Смолян и ТП „ДЛС- ИЗВОРА”, обособени в три
позиции за Обособена позиция № 1 „Доставка на хранителни продукти” за ТП „ДЛСИзвора” и Обособена позиция № 2 „Доставка на напитки, тютюн и свързаните с него
продукти” за ТП „ДЛС –Извора” с входящ номер както следва:
№ по ВХ.№ Име/наименование на кандидата
ред
1
01
СД „Лавина С-ИЕ Дамянови”

Дата

Час

12.08.2020г. 16:06

Комисията констатира, че за трета обособена позиция №3 „Доставка на
хранителни продукти и напитки за нуждите на централно управление (ЦУ) на
„ЮЦДП” - гр. Смолян” няма подадена оферта.
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Всички присъстващи членове на комисията се запознаха с извлечението от
регистъра на подадените оферти в процедурата и подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от
Закона за обществените поръчки.
В определеният ден за отваряне на офертата не се явиха представител на участника
или негови упълномощени представители или други заинтересовани лица.
ІІ. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника и констатира
следното:
1. СД „Лавина С-ИЕ Дамянови” - заявява участие за Обособена позиция № 1
„Доставка на хранителни продукти” за ТП „ДЛС- Извора” и Обособена
позиция № 2 „Доставка на напитки, тютюн и свързаните с него продукти” за
ТП „ДЛС –Извора” като представя оферта съдържаща документи за подбор,
техническо предложение за първа и втора обособена позиция и два броя
отделни запечатани непрозрачни плик с надпис „Предлагани ценови
параметри” за първа и втора позиция.
Трима членове на комисията подписаха двете технически предложения за
първа и втора позиция и пликове „Предлагани ценови параметри” също за първа и
втора позиция на участника.
Съгласно чл. 104, ал.2 от ЗОП, възложителя е предвидил и посочил в
документацията и обявлението за откриване на процедурата, че оценката на техническите
и ценови предложения на участниците да се извърши преди провеждане на
предварителния подбор. Поради това изрично изискване комисията пристъпи към
отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособените позиции,
след което оповести предлаганите цени от участниците както следва:
1. СД „Лавина С-ИЕ Дамянови” – за обособена позиция №1 „Доставка на
хранителни продукти” предлага 5% (пет процента) отстъпка за всички хранителни
продукти в техните обекти (магазини).
Трима членове на комисията подписаха ценовото предложение на
участника.
За обособена позиция №2 „Доставка на напитки, тютюн и свързаните с него
продукти” предлага 5% (пет процента) отстъпка за всички напитки (алкохолни и
безалкохолни) в техните обекти (магазини).
Трима членове на комисията подписаха ценовото предложение на частника.
На закрито заседание комисията продължи своята работа и продължи с разглеждане на
техническите предложения и документите свързани с личното състояние и критериите за
подбор, на участника съгласно чл. 61, т.3 от ППЗОП и констатира следното:
1. СД „Лавина С-ИЕ Дамянови” - предлага в техническите предложения:
- Срок за доставка до 4 (четири) дни от получаване на заявка за обособена
позиция №1 и посочва лице което ще приема заявките – Ангелина Дамянова.
- Срок за доставка до 4 (четири) дни от получаване на заявка за обособена
позиция №2 и посочва лице което ще приема заявките – Ангелина Дамянова.
Техническите предложения напълно съответства с изискванията на
Възложителя.
Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи за подбор съгласно чл.
61, т.7 от ППЗОП на СД „Лавина С-ИЕ Дамянови” и тяхното съответствие с
изискванията поставени от Възложителя и разпоредбите на чл.39 от ППЗОП и констатира
следното:
СД „Лавина С-ИЕ Дамянови” представя:
1. Списък – Приложение 1;
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2. Заявление за участие и представяне на участника – Приложение №2;
3. ЕЕДОП на ел. носител CD- Приложение №3 ;
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката ( за позиция №1) Приложение № 4.
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката ( за позиция №2)
Приложение № 5.
6. Декларация по чл. 39, ал.3, буква „д” от ППЗОП – Приложение № 7;
7. Декларация по чл. 3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС – Приложение -№8;
8. 2 бр. пликове с надпис ценово предложение за позиция №1 и позиция №2.
9. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни и напитки.
Комисията след като се запозна подробно със представените документи за подбор,
намира документите за пълни и с декларирани данни съгласно изискванията на
възложителя и ЗОП. Същите напълно отговарят на разпоредбите на чл.39 от ППЗОП.
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Класира на първо място единственият участник в съответствие с изискванията на
Възложителя и документацията както следва:
За обособена позиция №1 „Доставка на хранителни продукти”
На първо място - СД „Лавина С-ИЕ Дамянови” с предложен 5% (пет процента)
отстъпка за всички хранителни продукти в техните обекти (магазини).
За обособена позиция №2 „Доставка на напитки, тютюн и свързаните с него
продукти”
На първо място - СД „Лавина С-ИЕ Дамянови” с предложен 5% (пет процента)
отстъпка за всички напитки (алкохолни и безалкохолни) в техните обекти (магазини).
За трета обособена позиция №3 „Доставка на хранителни продукти и
напитки за нуждите на централно управление (ЦУ) на „ЮЦДП” - гр. Смолян” няма
подадена оферта.
Настоящия доклад е съставен на 27.09.2020г. и ведно с цялата документация събрана
в хода на процедурата, се предаде на възложителя от председателя на комисията за
вземане на решение по реда на чл.108 от ЗОП.
Приложение:
Протокол №1 от 27.09.2020г.
Оферта на участника;
Документация.
КОМИСИЯ:
Председател: ........../*П/................
Вероника Сариева
Членове:

........./*П/....................
Росица Каменова

............./*П/................
Ваня Димитрова

........../*П/...................
.........../*П/................
Павлина Сириджанова
Руфие Дъглова
* Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679).
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