ПРОТОКОЛ № 2
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 358/ 17.10.2017г. за разглеждане,
оценяване и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена
поръчка – публично състезание с предмет:
„Доставки на хранителни продукти” с УНП 00468-2017-0008

Днес 20.11.2017г. в 11:00 часа комисия в състав:
Председател: 1.
Членове:
2.
Заличено обстоятелство
3.
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
4.
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
5.
се събра за да продължи работата си в процедуртаа за възлагане на обществена поръчка за
доставки на хранителни продукти.
Като се ръководеше от разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, както и от условията в
обявлението за обществената поръчка и заложените изисквания в документацията за
участие в процедурата, комисията констатира следните несътветствия относно
представените документи за подбор от участниците:
№1 „Елина-М” ЕООД:
- в ЕЕДОП - на последната страница не е посочена длъжност на подписалия и в част IV
не е посочено наименованието на Възложителя;
№2 ЕТ „Витан-Ж-Тодорка Младенова”:
- в ЕЕДОП – в част I: като номер на обявлението за поръчката в ОВ на ЕС е попълнен
номера на обявлението в РОП;
- на последната страница няма име и длъжност на лицето представящо
ЕЕДОП;
- В офертата са представени 4 броя технически предложения за всяка от обособените
позиции за която участва, приложени са 4 броя Декларация Образец №5, като само в
една от тях е отбелязано обстоятелството, което се декларира – стр.50 от офертата;
- В офертата са приложени две самостоятелни папки: в едната изискуемите документи,
съгласно условията на Възложителя с приложен списък на същите, а втората папка
съдържа документи с които се доказват декларираните обстоятелства (което не е
необходимо) и които са описани в отделен опис;
№3 „Мити 01” ЕООД:
- в ЕЕДОП – в ЕЕДОП част II, Б-Информация за представителите – посочено е
упълномощено лице, което не фигурира в Търговския регистър и не е
официалния представител;
- на последната страница няма име и длъжност на лицето представящо
ЕЕДОП и в част IV не е посочено наименованието на Възложителя;
№4 СД „Войнов и с-ие”:
- в ЕЕДОП на последната страница в част IV не е посочено наименованието
на Възложителя;
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№5 „Заря-2000” ЕАД:
- в ЕЕДОП – в ЕЕДОП в част I: посочен е недействителен номер на обявление за поръчка
в ОВ на ЕС,
- не е попълнен референтен номер на досието,
- част II, Б-Информация за икономическия оператор (стр.4 от офертата) не е
попълнен адрес,
- последната страница на ЕЕДОП – не е попълнено име и длъжност на
подписалите документа.
Всички участници са заявили че няма да ползват подизпълнители, както и капацитет
на трети лица.

Комисията единодушно реши :
1. Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП да изпрати настоящия
протокол до всички участници и в същия ден да го публикува в Профила на купувача.
2. Да изчака отстраняване на несъответствията до 5 работни дни след получаването на
протокола от участниците, съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП.
3. Да се събере отново след изтичане на срока за да продължи работата си по оценка и
класиране на подадените оферти.

КОМИСИЯ : ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1
ЧЛЕНОВЕ:
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Заличено обстоятелство

3

съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП

4

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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