РЕШЕНИЕ
№258 от 19.03.2014 г.
за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – открита
процедура по реда на ЗОП с предмет:
„Периодични доставки на хранителни продукти по предварителна заявка и спецификация за
звената на бюджетна издръжка на територията на община Белене, за срок от 24 /двадесет и
четири/ месеца по обособени позиции”

На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл. 73 ал. 1 и ал.2 от ЗОП, Протокол №1/24.02.2014 г.,
Протокол №2/10.03.2014 г., Протокол №3/17.03.2014 г. на Комисия назначена със Заповед
№1266/30.12.2013 г. на Kмета на община Белене, за разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14
ал.1 т.2 от ЗОП, открита с Решение №1067/15.11.2013г. на Кмета на община Белене,
публикувана в сайта на АОП под идент. № 00661‐2013‐0015 и сигнатура 2013/S 224‐389542 в
притурката‐Приложение към Официален вестник на Европейския съюз /http://ted.europa.eu/
1. Класирам участниците в процедурата, по реда на обособените позиции, съгласно
изискванията на Възложителя, обявлението, документацията за участие и обявения критерий
за избор на изпълнител –най‐ниска цена ‐ чл.37 ал.1 т.1 от ЗОП:
Обособена позиция 1
Място Участник
1
2
3

Предложена цена, в лева без ДДС

„Евелин Комерс” ООД
„Хранителни стоки ‐
Плевен” АД
„ЧЕХ ‐ Йосиф Новосад”
ООД

55 156.67 лв.
55 213.00 лв.
67 258.34 лв.

Обособена позиция 2
Място Участник
„Хранителни стоки ‐
1
Плевен” АД
2
3

„Евелин Комерс” ООД
„ЧЕХ ‐ Йосиф Новосад”
ООД

Предложена цена, в лева без ДДС
68 834.00 лв.
83 163.33 лв.
87 836.00 лв.
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Обособена позиция 3
Място Участник
„Хранителни стоки ‐
1
Плевен” АД
2
3

„Евелин Комерс” ООД
„ЧЕХ ‐ Йосиф Новосад”
ООД

Предложена цена, в лева без ДДС
203 118.00 лв.
218 156.67 лв.
224 430.00 лв.

Обособена позиция 4
Място Участник
„Хранителни стоки ‐
1
Плевен” АД
2
3

„Евелин Комерс” ООД
„ЧЕХ ‐ Йосиф Новосад”
ООД

Предложена цена, в лева без ДДС
86 738.00 лв.
99 790.42 лв.
101 821.67 лв.

Обособена позиция 5
Място Участник
„Хранителни стоки ‐
1
Плевен” АД
2
3

Предложена цена, в лева без ДДС
68 330.00 лв.

„Евелин Комерс” ООД
„ЧЕХ ‐ Йосиф Новосад”
ООД

72 663.33 лв.
84 495.83 лв.

Обособена позиция 6
Място Участник
1
2
3

„Евелин Комерс” ООД
„Хранителни стоки ‐
Плевен” АД
„ЧЕХ ‐ Йосиф Новосад”
ООД

Предложена цена, в лева без ДДС
61 562.67 лв.
64 777.60 лв.
69 497.50 лв.

2. Определям за Изпълнители по съответните обособени позиции на обществената
поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти по предварителна заявка и
спецификация за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене, за срок от
24 /двадесет и четири/ месеца”, поради най‐ниска предложена цена в съответните оферти:
2.1. Обособена позиция №1 „Хлебни изделия и производни”‐ „Евелин Комерс” ООД,
оферта с вх. №53‐00/91 от 27.12.2013 г.
2.2. Обособена позиция №2 „Мляко и млечни продукти” ‐ „Хранителни стоки ‐ Плевен”
АД, оферта с вх. №53‐00/90 от 27.12.2013 г.
2.3. Обособена позиция №3 „Месо и месни продукти, риба, яйца” ‐ „Хранителни стоки ‐
Плевен” АД, оферта с вх. №53‐00/90 от 27.12.2013 г.
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2.4. Обособена позиция №4 „Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни,
кореноплоди” ‐ „Хранителни стоки ‐ Плевен” АД, оферта с вх. №53‐00/90 от 27.12.2013 г.
2.5. Обособена позиция №5 „Консерви, сухи бобени и зърнени храни” ‐ „Хранителни
стоки ‐ Плевен” АД, оферта с вх. №53‐00/90 от 27.12.2013 г.
2.6. обособена позиция №6 „Различни хранителни продукти” ‐ „Евелин Комерс”ООД,
№53‐00/91 от 27.12.2013 г.
3. Отстранявам от участие в процедурата Оферта №1 с вх. № 53‐00‐89 от 21.012.2013 г.
11:37 ч. на УЧАСТНИК: ЕТ „Нове Инженеринг ‐ Антон Антонов”, със следните мотиви:
Мотиви и фактическа обстановка:
Съгласно чл.25 ал.1 от ЗОП "Възложителят взема решение за откриване на процедура за
възлгане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и
документацията за участие в процедурата." По силата на чл.54 ал.1 от ЗОП "При изготвяне на
офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя
условия."
В техническите предложения на едноличния търговец, представени с пликове № 2 за
всички обособени позиции, не се съдържат техническа спецификация на предложените за
доставяне продукти и артикули и техните производители, съобразно изискването на
документацията за участие ‐ в образецът на техническо предложение ясно е разписан текста
(цит.):
"Приложение: Подробно описание на предлаганите продукти, вкл. описание на
характеристиките на продуктите и посочване на производителя, съгласно изискванията на
техническите спецификации на Възложителя."
Неспазването на изрично заложеното изискване относно съдържанието на техническото
предложение (плик №2) и по‐конкретно липсата на описание на предлаганите продукти,
включени в техническата спецификация, приложени в Плик №2‐предложение за изпълнение на
поръчката по чл.57 ал.2 т.2 от ЗОП, при всички случаи води до непълнота на последното по
смисъла на чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП и е абсолютно основание за отстраняване на участника от
процедурата. В случая, помощния орган на Възложителя ‐ Комисията по чл.34 от ЗОП не може
да упражни дадената възможност, разписана в чл. 68, ал.11, буква „б“ от ЗОП и да изиска
представянето на липсващ документ от плик 2. Цитираната норма е диспозитивна и
регламентира изискването на допълнителни доказателства за документи, които вече се
съдържат и са представени в плик № 2 при първоначалното подаване на офертата. В
настоящият случай участникът не е представил всички изискани документи. Изискване на
липсващи документи по плик №2 от страна на комисията е недопустимо, тъй като би довело до
промяна на техническото предложение на участника, което е в разрез с разпоредбата на чл. 68,
ал. 11, т.2 буква "б" от ЗОП.
Правно основание за отстраняване: Чл.69 ал.1 т.1 от ЗОП, във връзка с чл.56 ал.1 т.7 от
ЗОП, и Чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП ‐ участникът не е представил необходим документ по чл.56 от ЗОП
и вследствие на което, офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия
на Възложителя.
На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в 3‐дневен срок до
всички участници.
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