ПРОТОКОЛ № 2
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение №
3383/08.11.2019 г. вписана в Регистъра по обществените поръчки към АОП под уникален
номер № 00797-2019-0058, вписана в Официален вестник на Европейския съюз под №
2019/S 219-537085 от 13.11.2019г. с предмет: „Доставка на риба и рибни разфасовки
за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода
2019 – 2021 г.“.
Днес, 30.01.2020 г., в 10:00 часа в сградата на Община Бургас на ул.
„Александровска” № 26, етаж 1, Заседателна зала, Комисията, определена със Заповед
№ 24/07.01.2020 г. на Йорданка Ананиева – Заместник кмет при Община Бургас,
съгласно Заповед № 3805/06.12.2019 г. на Димитър Николов – кмет на Община Бургас, в
състав:
Председател: Адриана Христова – Началник на Отдел „Социални дейности,
здравеопазване и програми" при Община Бургас;
Членове:
1. Татяна Маринова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ при
Община Бургас;
2. Даниел Борисов – Старши експерт-юрист отдел "Социални дейности,
здравеопазване и програми" при Община Бургас, се събра, за да проведе публично
заседание по отваряне и оповестяване на ценовата оферта на допуснатия участник в
процедурата.
На публичното заседание на Комисията не присъства представител на участника
в процедурата, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участника и обяви предложените от него цени, както следва:
1.Участник „ФИОРЕ“ ЕООД, ЕИК 102063107, със седалище, адрес на
управление и адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ж.к. ПЗ СЕВЕР, бул. „Янко Комитов“
№44, тел.: 056/886221, електронен адрес: fiore.burgas@gmail.com, представлявано от
Иванка Богоева - в качеството й на управител и едноличен собственик на капитала, в
своето Ценово предложение е представил следното:
1.1 Предложена е отстъпка от цени на „САПИ“ ЕООД за цялата група храни по
предмета на поръчката в размер на 10.25 %, като прилага остойностена таблица за
„Доставка на риба и рибни разфасовки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска
кухня на Община Бургас за периода 2019 – 2021 г.“ в таблица към Приложение № 3.

1.
2.
3.
4.

Риба и разфасовки

Грамаж

Мярка

Сьомга - филе
Сьомгова пъстърва
Скумрия 400/500
Мерлуза

1.000
1.000
1.000
1.000

кг.
кг.
кг.
кг.

Отстъпка от
Предлагана
цените на
цена
„САПИ“ ЕООД
10.25 %
27.85
10.25 %
11.30
10.25 %
5.21
10.25 %
7.85
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5.
6.
7.

Акула филе
Хек - филе
Минтай филе

1.000
1.000
1.000

кг.
кг.
кг.

10.25 %
10.25 %
10.25 %

9.01
8.66
6.79

С тези действия в 10:30 часа приключи публичната част от заседанието на
Комисията.
Ø Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на закрито
заседание, с непроменен състав и установи, че същото отговаря на изискванията на
Възложителя.
Комисията пристъпи към оценка на допуснатите участници по показател
„Предлагана цена“ (ОЦ) – с максимален брой точки 50 точки.
Критерият за оценка е „Икономически най-изгодна оферта“, въз основа на
критерий „Оптимално съотношение качество/цена”, Комисията пристъпи, към оценка по
следната формула:
КО = П1+П2
Показател П1 „Предлагана отстъпка от цените на едро за отделните групи
продукти“.
Заб: Отстъпката се отнася за всяка позиция от групата хранителни стоки и не
може да бъде по-малка от 10 %, като цените на едро са определени съгласно справка,
издадена от "САПИ" ЕООД за гр. Бургас, актуална към момента на подаване на офертата
П1 = К1xТ1, като максималната стойност по този показател е 50.
К1= Оу/ Омакс
Т1= 50
където Оу е предложената отстъпка на оценявания участник, Омакс е найвисоката отстъпка съгласно ценовите предложения на участниците, Т1 е коефициент на
относителната тежест на този показател.
П1 („ФИОРЕ“ ЕООД) = 10.25/10.25 х 50 = 50 точки.
Показател П2 е предложен срок за уреждане на рекламации:
П2 „Предложен срок за уреждане на рекламациите“
П2 = К2xТ2, като максималната стойност по този показател е 50.
К2= Смин/ Су
Т2= 50
където Смин е най-краткия срок за уреждане на рекламациите съгласно ценовите
предложения на участниците, Су е предложения срок за уреждане на рекламациите на
оценявания участник, Т2 е коефициент на относителната тежест на този показател.
П2 („ФИОРЕ“ ЕООД) = 60/60 х 50 = 50 точки.
Ø След разглеждане и оценяване на техническото и ценово предложения на
допуснатия участник, Комисията пристъпи към изчисляване на Комплексната оценка на
същия, както следва:
Комплексна оценка КО = ОТ + ОЦ,
КО = 50 т. + 50 т. = 100 т.
Където:
„КО“ е Комплексна оценка,
„ОТ” е оценката по показател „Техническото предложение”;
„ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена”;
Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т.
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При прилагане на формулата за оценка по показател КО – цената, предложена от
съответния участник по настоящата обществена поръчка, участник „ФИОРЕ“ ЕООД,
получи следния брой точки – 100 точки.
Ø Комисията не извърши класиране, тъй като участникът е само един.
Комисията предлага за изпълнител на настоящата обществена поръчка „ФИОРЕ“
ЕООД, ЕИК 102063107, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция:
гр. Бургас, ж.к. ПЗ СЕВЕР, бул. „Янко Комитов“ №44, тел.: 056/886221, електронен
адрес: fiore.burgas@gmail.com, представлявано от Иванка Богоева - в качеството й на
управител и едноличен собственик на капитала.
Комисията приключи своята работа на 03.02.2020 г. в 14:00 часа, като същата
проведе общо 3 (три) заседания – едно открито и две закрити и изготви и подписа
протокол № 2 в един оригинален екземпляр.
АДРИАНА ХРИСТОВА
Председател на комисията
ТАТЯНА МАРИНОВА
Член на комисията
ДАНИЕЛ БОРИСОВ
Член на комисията

Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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