ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg

/П/
УТВЪРДИЛ: ––––––––––––––––––––––––
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО

ПРОТОКОЛ
Днес 13.10.2014 година в 13.00 часа в Заседателна зала № 2 на Община Мирково, се
събра Комисия, назначена със Заповед № 282 / 29.09.2014 г. на Кмета на община Мирково, в
състав:
Председател:
Мирослав Стамов – юрист;
Членове:
1. Блага Вълчева – специалист „Проекти, търговия и туризъм“ в Община Мирково;
2. Нели Кенанова – специалист „Проекти, програми и обществени поръчки“ в
Община Мирково
с цел отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: «Доставка на
хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на
бюджетна издръжка при Община Мирково – ОДЗ „Дора Габе“, Ученически стол в ОУ
„Георги Бенковски“ и Домашен социален патронаж», открита със Заповед № 282 /
29.09.2014 г. на Кмета на община Мирково.
Освен членовете на комисията на заседанието не присъстваха участници в
процедурата, упълномощени представители, представители на средствата за масово
осведомяване или други лица.
Отправена е публична покана с изх. РД-15-08-7 от 29.09.2014 год.
В деловодството на Община Мирково в срок до 16.00 часа на 09.10.2014 г. е
постъпила 1 /една/ оферта, както следва:
- Оферта от «КРАСИ И ПЕТЯ» ЕООД с вх. № РД-30-63-1 от 09.10.2014 г.,
час: 14:35:20 часа;
Комисията попълни декларации, съгласно чл. 101г, ал.2 от ЗОП, след което пристъпи
към работа.
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Постъпилата оферта е в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост,
надписите са, съгласно изискванията на Възложителя.
Съгласно чл. 101г., ал.3 от ЗОП, Председателят на комисията отвори офертата и
обяви ценовото предложение на участника. Предложената обща цена е в размер от 346,29 лв
с вкл. ДДС.
Техническите и ценовите предложения не бяха подписани
представители,тъй като на заседанието на комисията нямаше такива.

от

присъстващи

1. Оферта с вх. № РД-30-63-1 от 09.10.2014 г. от «КРАСИ И ПЕТЯ» ЕООД,
ЕИК 200835123:
1.1 Офертата е предствена съгласно изискванията на Възложителя:
• Офертата съдържа всички изискани от Възложителя документи;
1.2 От представените документи е видно, че участникът отговаря на минималните
изисквания, заложени в документацията за участие, поради което комисията
пристъпи към разглеждане и оценка на направените предложения:
• Участникът е доказал, че има право да търгува с храни, като е представил
Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни № Т
231407852 / 28.06.2010 год., издадено от РИОКОЗ – София област.;
• Участникът е доказал, че разполага с транспортно средство, което
отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни;
1.3 По оценяваните критерии участникът е направил следните предложения:
- Показател „Предложена обща цена /предлагана цена/“ - 288,58 лв без ДДС;
- Показател „Срок на отсрочено плащане“ – 39 месеца;
- Показател „Срок на доставка без предварителна заявка /при спешна
необходимост/ - 0,17 часа
- Показател „Срок за подмяна, в случай на рекламация“ – 0,25 часа
След разглеждане на единствената получена оферта, Комисията пристъпи към
оценка на офертата на допуснатия участник, съобразно заложените критерии.
1. Получени оценки от участник «КРАСИ И ПЕТЯ» ЕООД, оферта
Вх. № РД-30-63-1 от 09.10.2014 г. г.:

с

По показател 1: Предложена обща цена /предлагана цена/ - Ц, Участника получава
масималната възможна оценка - 30 точки;
По показател 2: Срок на отсрочено плащане - Соп, Участникът получава
масималната възможна оценка - 25 точки;
По показател 3: „Срок на доставка без предварителна заявка /при спешна
необходимост/ - Сбпз, Участникът получава масималната възможна оценка - 25 точки;
По показател 4: „Срок за подмяна, в случай на рекламация“ – Сп, Участникът
получава масималната възможна оценка - 20 точки;
2

Комплексната оценка, която получава Участника е:
КО = Ц + Соп + Сбпз + Сп = 30 + 25 + 25 + 20 = 100 точки
След като разгледа и оцени получената оферта Комисията реши:
1. Предлага на Кмета на Община Мирково да слкючи договор с участник «КРАСИ И
ПЕТЯ» ЕООД за изпълнение на процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: «Доставка на хранителни продукти и
хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при
Община Мирково – ОДЗ „Дора Габе“, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски“ и
Домашен социален патронаж», тъй като офертата съответства на поставените
изисквания от Възложителя.
Комисията приключи работа в 15.00 часа.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/П/
Мирослав Стамов
ЧЛЕНОВЕ:

1.

/П/
Блага Вълчева

2.
/П/
Нели Кенанова

16.10.2014 год.
(дата на получаване на протокола)
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