ПРОТОКОЛ
Днес 14.09.2018 г. в 11,15 часа се проведе заседание на комисия, назначена със
Заповед на Директора № 146/14.09.2018 г., в състав:
Председател:
Любен Иванов - юрист
Членове:
1. Пролетка Нейчева
2. Владислава Митева
за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: ,Доставка на хранителни
продукти за нуждите на Детска градина ,Детелина" - гр. Видин за срок от 12
календарни месеца". по обособени позиции и с прогнозни стойности, както следва:
1.Хляб и тестени изделия - 18 866,53 (осемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и
шест лева и петдесет и три ст.) лева без ДДС /+/- 10%/;
2.Мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци - 17 905,78 (седемнадесет хиляди
деветстотин и пет лева и седемдесет и осем ст.) лева без ДДС /+/- 10%/;
3.Кисело мляко и плодове за децата от подготвителната група - 1 992,41 (хиляда
деветстотин деветдесет и две лв. и четиридесет и една ст.) лева без ДДС /+/- 10%/.

На заседанието
на комисията
поддалите оферти дружества.
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Комисията заседава в пълния си състав от три члена и пристъпи към към
отваряне на предложенията, съобразно поредността на постъпването им :
1. ..ФРУКТ - Н" ЕООД - подал предложение за позиция № 2 и 3
2. ЕТ „ИВИЛ - ИВАН КРЪСТЕВ" - подал предложение за позиция № 1
3. .,КРАТОН" ЕООД - подал предложение за позиции № 1 и № 2
За наличието на изискваната документация /Документи за подбор/ за всеки един
от кандидатите се състави отделен списък, представляващи Приложение № 1, които
са неразделна част от този протокол.
Комисията установи:
1. .,ФРУКТ - Н" ЕООД е поддал всички необходими документи за подбор и
отговаря на всички поставени в изисквания
2. ЕТ „ИВИЛ - ИВАН КРЪСТЕВ" е поддал всички необходими документи за подбор
и отговаря на всички поставени изисквания
3 . .,КРАТОН" ЕООД е поддал единствено ценово предложение, което не е в
отделен непрозрачен плик; липсват и посатвени документи за подбор.
Въз основа на гореизложените констатации комисията РЕШИ:
Допуска до разглеждане и оценка на предложенията „ФРУКТ - Н" ЕООД - подал
предложение за позиция № 2 и 3 и ЕТ „ИВИЛ - ИВАН КРЪСТЕВ" - подал предложение
за позиция № 1.
Отстранява от участие „КРАТОН" ЕООД - подал предложение за позиции № 1 и
№ 2, поради непредставяне на необходимите документи.

След отваряне на пликовете, съдържащи предложенията
и проверка на
пълнотата на документацията, Комисията премина към разглеждане и оценяване на
направените предложения по обособени позиции.
1/. Комисията установи, че по позиция № 1 подаденото предложение от ЕТ
„ИВИЛ - Иван Кръстев" е единствено и същото отговаря на поставените параметри
относно цена и разнообразие, поради което
РЕШИ:
Предлага на Възложителя да се сключи договор за доставка на хранителни
продукти по позиция № 1 от обявената поръчка, с ЕТ „ИВИЛ - Иван Кръстев".

2/. Комисията установи, че по позиция № 2 подаденото предложение от „ФРУКТ
- Н" ЕООД е единствено и същото отговаря на поставените параметри относно цена и
разнообразие, поради което
РЕШИ:
Предлага на Възложителя да се сключи договор за доставка
продукти по позиция № 2 от обявената поръчка, с „ФРУКТ - Н" ЕООД.

на хранителни

3/. Комисията установи, че по позиция № 3 подаденото предложение от „ФРУКТ
- Н" ЕООД е единствено и същото отговаря на поставените параметри относно цена и
разнообразие, поради което
РЕШИ:
Предлага на Възложителя да се сключи договор за доставка
продукти по позиция № З от обявената поръчка, с „ФРУКТ - Н" ЕООД.

на хранителни

Настоящият протокол да се предостави на Възложителя ЗЭ\утвърждаване.

КОМИСИЯ:

Членове:

