ПРОТОКОЛ
№ 1 / 17.06.2015г.
От дейността на комисия, назначена със Заповед № 293 / 08.06.2015г.,
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на
обществена поръчка чрез публична покана с предмет “Доставка на хранителни продукти по
обособени позиции за нуждите на ОДЗ Райна Княгиня”
Днес 17.06.2015г. в 13,00 часа в ОДЗ „Райна Княгиня“ гр.Мартен комисията в състав:
Председател:
1. Станислава Йорданова Бонева - Гл.счетоводител в ОДЗ „Р.Княгиня”
Членове:
2. Татяна М аринова Тонева - Гл.готвач в ОДЗ „Р.Княгиня”
3. Галя Тодорова Йорданова - Домакин в ОДЗ „Р.Княгиня“
4. Снежана Пенчева Неделчева - мед. сестра в ОДЗ „Р.Княгиня”
и в присъствието на Лъчезар Станимиров Маринов, упълномощен представител на Петър
Стоянов Николов - управител на фирма „Нойма-2003“ ЕООД,

I. Отваряне на документите:
1. По реда на тяхното постъпване, се отвориха пликовете с документи на фирмите
кандидатствали в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с
предмет “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ОДЗ Райна
Княгиня” .
2. Комисията провери приложените образци на документи за участие на всички кандидати. НЯМА отстранени участници.
3. Лъчезар Станимиров Маринов - упълномощен представител на Фирма „Нойма-2003“
ЕООД, разписа всяка страница от подадените ценови предложения /образец № 4/ на всички
кандидати.
II. Оценяване на офертите на допуснатите участници:
ч

1.
”Ш ОГУН” ЕООД - 7001, гр. Русе, ул.„Стефан Стамболов” №54, представлявано от
Мартин Тихомиров Киров с подадена оферта вх. № 132 / 08.06.2015г. за доставка на
хранителни продукти по обособени позиции.
В офертата си участникът е направил следните предложения:
позиция 1 - ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ -

е обща пределна стойност:

6 336,00лв.

2.
ЕТ ’’ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА” - 7058, гр. Мартен, ул. „Кирил и Методий“ №59,
представлявано от Галя Ангелова Георгиева с подадена оферта вх. № 137/15.06.2015г. за
доставка на хранителни продукти по обособени позиции.
В офертата си участникът е направил следните предложения:
С обща пределна стойност
позиция 2 - МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 16 245,00лв.
позиция 4 - ЗЕЛЕНЧУЦИ-СУРОВИ,ЗАМ РАЗЕНИ,КОНСЕРВИРАНИ
7 261,50лв.
позиция 5 - ПЛОДОВИ СОКОВЕ,КОНФИТЮ РИ,КОМПОТИ
1 375,00лв.
/след проверка от страна на комисията е установена сборна грешка и крайната пределна
стойност за тази позиция е 1 217,50 лв./
позиция 6 - ПЛОДОВЕ - ПРЕСНИ, СУШЕНИ
9 496,00 лв.

позиция
позиция
позиция
позиция
позиция
позиция
позиция

7 - РИБА
8 - ЯЙЦА
9 - ВАРИВА И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
10 - ПОДПРАВКИ - СУРОВИ, ИЗСУШЕНИ
11 - РАСТИТЕЛНИ МАСЛА
12 - СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ И ЗАХАР
13 - ДРУГИ ХРАНИ И ЯДКИ

4 145,00 лв.
2 000,00 лв.
3 966,00 лв.
166,95 лв.
910,00 лв.
3 862,50 лв.
1 887,50 лв.

3.
”АРГО” ЕООД - гр. Русе, ул. Иван Ведър” №5, представлявано от Румяна Димитрова
Василева с подадена оферта вх. № 138 / 16.06.2015г.. за доставка на хранителни продукти по
обособени позиции.
В офертата си участникът е направил следните предложения:
С обща пределна стойност
позиция 2 - МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
16 212,50 лв.
позиция 8 - ЯЙЦА
1 760,00 лв.
4. ’’БОРИМЕС” ООД - гр. Мартен, община Русе, ул. „Червен Иван” №4 ,
представлявано от Борис Георгиев Биринджиев с подадена оферта вх. № 139 / 16.06.2015г. за
доставка на хранителни продукти по обособени позиции.
В офертата си участникът е направил следните предложения:
С обща пределна стойност
позиция 3 - МЕСО,МЕСНИ ПРОДУКТИ, МЕСНИ КОНСЕРВИ
10 808,50 лв.
5. ”НОЙМА - 2003” ЕООД - гр. Русе, ул. „Коледница” №22, представлявано от Петър
Стоянов Николов с подадена оферта вх. № 140 / 16.06.2015г. за доставка на хранителни
продукти по обособени позиции.
В офертата си участникът е направил следните предложения:
С обща пределна стойност
позиция 1 - ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ
6 752,50 лв.
позиция 4 - ЗЕЛЕНЧУЦИ - СУРОВИ, ЗАМРАЗЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ
5 191,75 лв.
позиция 5 - ПЛОДОВИ СОКОВЕ, КОНФИТЮРИ, КОМПОТИ
1 080,50 лв.
позиция 6 - ПЛОДОВЕ- ПРЕСНИ, СУШЕНИ
6 953,50 лв.
позиция 9 - ВАРИВА И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
2 850,50 лв.
позиция 10 - ПОДПРАВКИ - СУРОВИ, ИЗСУШЕНИ
164,50 лв.
позиция 11 - РАСТИТЕЛНИ МАСЛА
868,00 лв.
позиция 12 - СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ И ЗАХАР
3 5^5,00 лв.
позиция 13 - ДРУГИ ХРАНИ И ЯДКИ
1 615,25 лв.

III. Комисията предлага следното класиране на участниците:
Фирма „Ш ОГУН” ЕООД - за следните позиции:
позиция 1 - Хляб и тестени изделия
Представеното ценово предложение/оферта/ на Фирма “Ш ОГУН” ЕООД гр.Русе се предпочита,
като избора се осъществи въз основа на показател: “НАЙ - НИСКА ЦЕНА”.
Фирма ЕТ „ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА“ - за следните позиции:
позиция 7 - Риба
Представеното ценово предложение/оферта/ на Фирма ЕТ “ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА” гр.Мартен
се предпочита, като избора се осъществи въз основа на показател: “НАЙ - НИСКА ЦЕНА”.
Фирма „АРГО” ЕООД - за следните позиции:
позиция 2 - Мляко и млечни продукти
позиция 8 - Яйца
Представеното ценово предложение/оферта/ на Фирма “АРГО” ЕООД гр.Русе се предпочита,
като избора се осъществи въз основа на показател: “НАЙ - НИСКА ЦЕНА”.

Фирма „БОРИМЕС” ООД - за следните позиции:
позиция 3 - Месо, месни продукти, месни и месно-растителни консерви
Представеното ценово предложение/оферта/ на Фирма “БОРИМ ЕС” ООД гр.Мартен се
предпочита, като избора се осъществи въз основа на показател: “НАЙ - НИСКА ЦЕНА”.
Фирма „НОЙМА - 2003” ЕООД - за следните позиции:
позиция 4 - Зеленчуци - сурови, замразени, консервирани
позиция 5 - Плодови сокове, конфитюри, компоти
позиция 6 - Плодове- пресни, сушени
позиция 9 - Варива и зърнени храни
позиция 10 - Подправки - сурови, изсушени
позиция 11 - Растителни масла
позиция 12 - Сладкарски изделия и захар
позиция 13 - Други храни и ядки
Представеното ценово предложение/оферта/ на Фирма “НОЙМА - 2003” ЕООД гр.Русе се
предпочита, като избора се осъществи въз основа на показател: “НАЙ - НИСКА ЦЕНА”.
Настоящият протокол, съставен на 17 юни 2015г„ и цялата документация в процедурата се
предава на възложителя за утвърждаване.

Възложител:

// ____
(дата на получаване на протокола)

