НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ”ИВАНЧО МЛАДЕНОВ”ГР. ВРАЦА,ОБЩ.ВРАЦА
Адрес: 3000, гр. Враца, ул.”Антим І ” № 4, тел: 092/ 62 31 97;092/ 66 35 71; e-mail: nu_iv_mladenov@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
на 08.01.2020г.
_____________Х____________
ДИРЕКТОР НА НУ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ”
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Днес, 06.01.2020 г. от 11.00 часа в сградата на НУ”Иванчо Младенов”, ул. „Антим І” №4
гр. Враца на основание чл.188, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.97 от ППЗОП се състоя заседание
на комисията, определена със Заповед № 228/16.12.2019 год. на Директора на НУ ”Иванчо
Младенов”, на която е възложено да получи, разгледа, оцени и предложи изпълнител на услуга
с предмет: с предмет „Доставка на закуски по предварителна заявка за учениците от І – ІV
клас в НУ „Иванчо Младенов” гр. Враца през 2020г.
Комисията започна работа в 11.02 ч. в състав:
Председател:------------- – заместник-директор по учебната дейност
Членове:
1. ------------------- – икономист, организация и управление
2. ------------------- – педагогически съветник;
3. -------------------- – гл. инспектор в отдел „Контрол на храните“, при ОДБХ Враца;
4. ------------------- - ст. инспектор в отдел „Контрол на храните“, при ОДБХ Враца;
5. -------------------- – Завеждащ административна служба;
6. --------------------- – медицински фелдшер
7. ---------------------- - адвокат
На основание чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП и Чл. 97 от ППЗОП възложителят събира оферти с
публикуване на обява. Обявата е изготвена по утвърден от изпълнителния директор на АОП
образец и е подписана с електронен подпис. Възложителят е публикувал обявата на Портала на
АОП с № 9095256/11.12.2019 година. Обявата е публикувана и в профила на купувача на сайта
на НУ „Иванчо Младенов” гр. Враца. Наред с обявата е публикувана и Документация за
възлагане на обществената поръчка и образци на документи.
До определения краен срок за подаване на оферти, 16.30 часа на 30.12.2019 год., в
канцеларията на НУ ”Иванчо Младенов” са постъпили 3 (три) броя оферти в запечатани
пликове, получени по съответния ред.
След като се запознаха с имената на участниците, членовете на комисията попълниха
декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП, които са неразделна част от настоящия протокол.
Комисията пристъпи към разглеждането на документите по реда на тяхното подаване с
отваряне на Оферта с вх.№ 1 от 30.12.2019г. на фирма ЕТ„Стар”

гр. Враца, ул.
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„Лукашов” № 8, ап.11, вписана в Търговския регистър с ЕИК 106036495, представлявано
от управителя ХХХХХХХХХХХХ .
Същата съдържа следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Прил.1
2. Декларация за запознаване с условията на поръчката – Прил.2
3. Представяне на участника – Прил.3
4. Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП – Прил.4
5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП – Прил. 5
6. Декларация за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 и 4 от ЗОП – Прил.6
7. Декларация – Прил.7
8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Прил.8
9. Декларация по чл.64, ал.1, т.9 и т.10 от ЗОП – Прил. 9
10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Прил.11
11. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Прил.12
Пакетът документи, представени от фирма ЕТ„Стар” гр. Враца е непълен, непопълнен и
неподписан.
Комисията премина към отваряна на документите на Оферта № 2.
Оферта с вх.№2 от 30.12.2019г., на фирма „Старс Вендинг“ ЕООД, гр. Враца, ул. „Стоян
Заимов” № 19, вписана в Търговския регистър с ЕИК 201822933,

представлявана от

Мартин Димитров Видолов, управител на фирма „Старс Вендинг“ ЕООД. Същата е
подадена от г-н ХХХХХХХХХХ с издадено пълномощно от ХХХХХХХХХХХХХХХ.
Офертата съдържа следните документи:
1.

Списък на документите, съдържащи се в офертата – Прил.1

2. Декларация за запознаване с условията на поръчката – Прил.2
3. Представяне на участника – Прил.3
4. Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП – Прил.4
5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП – Прил. 5
6. Декларация за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 и 4 от ЗОП – Прил.6
Пакетът документи, представени от фирма „Старс Вендинг“ ЕООД, гр. Враца е непълен,
непопълнен и неподписан.
Комисията премина към отваряне на Оферта с вх.№3 от 30.12.2019г., на фирма „Ив и
Сие“ ЕООД, гр. Враца, ул. „Арда” № 10, вх.А, ап.3 вписана в Търговския регистър с ЕИК
204131440

с

управител

ХХХХХХХХХХХХХХ.

Същата

е

подадена

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с издадено му пълномощно от г-жа ХХХХХХХХХХХХ.
Офертата съдържа следните документи:

от

г-н
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1.

Списък на документите, съдържащи се в офертата – Прил.1

2. Декларация за запознаване с условията на поръчката – Прил.2
3. Представяне на участника – Прил.3
4. Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП – Прил.4
5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП – Прил. 5
6. Декларация за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 и 4 от ЗОП – Прил.6
7. Декларация (НАССР) – Прил.7
8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Прил.8
9. Декларация по чл.64, ал.1, т.9 и т.10 от ЗОП – Прил. 9
10. Писмо от МЗХ с изх № 5124-70/14.08.2013г.
11. Голям талон на лек автомобил с рег № СВ2626КН
12. Голям талон на товарен автомобил с рег.№ СА6061ХТ
13. Удостоверение № 06-38/29.08.2018 за регистрация на транспортно средство с рег №
СА6061ХТ
14. Договор за наем на недвижим имот от 01.11.2017г.
15. Сертификат по ИСО 22000:2005 № CN/17454FS
16. Приложение към Сертификат по ИСО 22000:2005 № CN/17454FS
17. Списък на доказателства за изпълнени договори за доставки – Прил. 10
18. Договор с НУ „Иванчо Младенов“ Враца от 21.12.2018г.
19. Договор със СУ „Никола Войводов“ Враца №13от 10.09.2019г.
20. Договор за доставка на закуски и хляб 10.09.2019г с ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Добролево
21. Договор за доставка на закуски и хляб 12.09.2019г с ОУ „Отец Паисий“ – с. Борован
22. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Прил.11
23. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Прил.12
24. Проект на договор – Прил.№13
25. Декларация за доброволно предоставяне на съгласие за обработка на лични данни
При отваряне на трите оферти не присъстваше представител на нито една от фирмите.
Комисията подписа всички документи, участващи в обществената поръчка.
След като комисията се запозна с документацията излезе със следното становище:
Оферта №1 и Оферта №2 не съдържат всички необходими документи, съгласно изискванията
на възложителя, поради което комисията не ги допуска до разглеждане и класиране.
Кандидатът с Оферта №3 е представил всички изискуеми от възложителя документи,
поради което комисията реши – допуска се

до разглеждане на ценовото предложение на

кандидат № 3. Комисията констатира, че изпълнителят предлага крайна единична цена за една
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закуска в размер на 0,47 лв без ДДС или обща стойност на поръчката 20529,60 лв
двадесет хиляди петстотин двадесет и девет лева 0,60 ст./ без ДДС или 24 635.52 лв /двадесет и
четири хиляди шестстотин тридесет и пет лева и 52 ст/ с ДДС. Въз основа на това комисията
класира на І-во място фирма „Ив и Сие“ ЕООД гр. Враца, адрес ул. „Арда“ №10-А-3, ЕИК
204131440 с управител ХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Комисията предлага на Директора на училището да определи за изпълнител на
обществената поръчка фирма „Ив и Сие“ ЕООД гр. Враца и сключи договор със същата.
Неразделна част от настоящия протокол са постъпилите оферти от участниците.
Комисията приключи работа в 12,05 часа на 06.01.2020г. и предава протокола на
възложителя за утвърждаване на 08.01.2020г. г.
К О М И С И Я :
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
_____________Х____________
/Зам.-директор, УД /

1

ЧЛЕНОВЕ:
_____________Х____________
Икономист, ОУ
2 _____________Х____________

Педагогически съветник
3_____________Х____________
Гл. инспектор от отдел
„Контрол по храните“ към ОДБХ
4 _____________Х____________
Ст. инспектор от отдел
„Контрол по храните“ към ОДБХ
5 _____________Х____________
Завеждащ административна служба
6 _____________Х____________
Медицински фелдшер
7_____________Х____________
Адвокат

