ПРОТОКОЛ
Днес, 27.10.2019 г. в 14,00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със
Заповед на Директора № 28/26.09.2019 г., в състав:
Председател: Любен Иванов - юрист
Членове:
1. Силвия Маринова
2. Пролетка Нейчева
за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет ,Доставка на
хранителни продукти за нуждите на Детска градина ,Детелина" - гр.Видин за периода
01.10.2019 г. - 10.09.2020 г.". Поръчката е със следните обособени позиции:
1.Мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци - 22 635,00 (двадесет и две
хиляди шестстотин тридесет и пет) лева без ДДС /+/- 15%/;
2.Месо, месни продукти, риба и яйца, пакетирани и консервирани хранителни
стоки - 20 834,00 (двадесет хиляди осемстотин тридесет и четири) лева без ДДС /+/15%/;
3.Кисело мляко и плодове за децата от подготвителната група - 4 530,00 (четири
хиляди петстотин и тридесет) лева без ДДС /+/- 15%/.
Комисията заседава в пълен състав от три члена и установи, че са постъпили три
плика, съдържащи оферти от следните лица:
1. ,,ФРУКТ- Н" ЕООД
2. ЕТ „Фруктини - Боянка Петкова"
3. .Кратон" ЕООД
Председателят отвори плика с документи съобразно реда на постъпването:
1. на „ФРУКТ - Н" ЕООД - установи се, че са налични всички документи,
изискани с тръжната документация.
2. на ЕТ „Фруктини - Боянка Петкова" - установи се, че в големия плик с
офертата се съдържа друг озаглавен „предлагани ценови параметри", които
два плика не съдържат никакви други документи.
3. на „Кратен" ЕООД - установи се, че в големия плик с офертата се съдържа
друг озаглавен „предлагани ценови параметри", които два плика не съдържат
никакви други документи.
Въз основа на горните констатации комисията РЕШИ:
Допуска до разглеждане и оценка на предложенията „ФРУКТ-Н" ЕООД.
Не допуска до разглеждане и оценка предложението на ЕТ „Фруктини - Боянка
Петкова" и „Кратен" ЕООД
След отваряне на плика, съдържащ предложението и проверка на пълнотата на
документацията, Комисията премина към разглеждане и оценяване на направеното
предложение, като отвори плика с ценовото предложение.
Комисията установи, че подаденото предложение от „ФРУКТ-Н"
съответства на заложените параметри, както и че е единствено, поради което

ЕООД

РЕШИ:
Предлага на Възложителя да се сключи договор за доставка
продукти, предмет на обявената поръчка, с „ФРУКТ-Н" ЕООД. \

на хранителните

Настоящият протокол да се предостави на Възложителя за утвърждаване.
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