ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
гр. Монтана 3400, ул. „Александър Батенберг” №38

РЕШЕНИЕ

№940 от 11.12.2018 г.

за определяне на изпълнител на обществена поръчка
На основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществени поръчки и отразени резултати в
Протокол №1 от 08.11.2018 г., Протокол №2 от 04.12.2018 г. и Протокол №3 от 07.12.2018 г.
на комисията, назначена със Заповед №822 от 08.11.2018 г. за отваряне, разглеждане, оценка
и класиране на офертите, подадени за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДСП –
Монтана и филиал с. Смоляновци”, в десет обособени позиции, открита с Решение №765
от 17.10.2018 г.
Обявявам
I.1. Класирането на участниците в публично състезание за възлагане на обществена
поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДСП – Монтана и филиал с. Смоляновци”, в десет обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 – КОНСЕРВИ
I място: „ЕЛИНА-М” ЕООД гр. Монтана
Оценка 100.00 т.
I.

Обособена позиция №2 – ВАРИВА
I място: „КРИД” ООД гр. Монтана
II място: „ЕЛИНА-М” ЕООД гр. Монтана
III място: ЕТ „ВИТАН-Ж – Тодорка Младенова” гр. Видин

Оценка 97.20 т.
Оценка 92.40 т.
Оценка 80.00 т.

Обособена позиция №3 – МЕСО И МЕСНИ ИЗДЕЛИЯ
I място: „ЕЛИНА-М” ЕООД гр. Монтана
II място: „КРИД” ООД гр. Монтана

Оценка 98.79 т.
Оценка 88.63 т.

Обособена позиция №4 – РИБА
I място: „КРИД” ООД гр. Монтана
II място: „ЕЛИНА-М” ЕООД гр. Монтана

Оценка 97.50 т.
Оценка 95.00 т.

Обособена позиция № 5 – МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ
I място: „ЕЛИНА-М” ЕООД гр. Монтана
II място: „КРИД” ООД гр. Монтана
III място: СД „ВОЙНОВ и С-ие” гр. Монтана

Оценка 99.50 т.
Оценка 86.00 т.
Оценка 85.17 т.

Обособена позиция №6 – ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
I място: „ДИКМОНТ” ЕООД гр. Монтана
II място: „ВИП СИМЕРС ГРУП” ООД гр. Пловдив
III място: „ВАЛКА” ЕООД гр. Монтана

Оценка 96.13 т.
Оценка 92.63 т.
Оценка 81.25 т.

Обособена позиция №7 – ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
I място: „ЕЛИНА-М” ЕООД гр. Монтана
II място: „КРИД” ООД гр. Монтана
III място: ЕТ „ВИТАН-Ж – Тодорка Младенова” гр. Видин

Оценка 96.25 т.
Оценка 86.25 т.
Оценка 83.75 т.
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Обособена позиция №8 - ПОДПРАВКИ
I място: „ЕЛИНА-М” ЕООД гр. Монтана
II място: ЕТ „ВИТАН-Ж – Тодорка Младенова” гр. Видин
III място: „КРИД” ООД гр. Монтана

Оценка 91.36 т.
Оценка 88.64 т.
Оценка 85.73 т.

Обособена позиция №9 – ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ
I място: „ЕЛИНА-М” ЕООД гр. Монтана
II място: „СТЕЛИТ 1” ЕООД гр. Севлиево
III място: „КРИД” ООД гр. Монтана

Оценка 94.89 т.
Оценка 85.42 т.
Оценка 67.32 т.

Обособена позиция №10 – ДРУГИ
I място: „ЕЛИНА-М” ЕООД гр. Монтана
II място: „КРИД” ООД гр. Монтана
III място: ЕТ „ВИТАН-Ж – Тодорка Младенова” гр. Видин

Оценка 94.00 т.
Оценка 75.89 т.
Оценка 71.67 т.

I.2. Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване:
1)
ЕТ „ВИТАН-Ж – Т. Младенова” гр. Видин за Обособена позиция №1 Консерви
Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
Фактически основния: В Техническото предложение за ОП №1 Консерви, участникът
не е отразил направените с Решение №777 от 23.10.2018 г. на Възложителя за изменение на
Обявлението за възлагане на обществената поръчка и на Техническата спецификация към
него промени и е посочил невярна информация относно търговско наименование (произход)
на част от артикулите, включени в списъка.
2)
„ЗАРЯ 2000” ЕАД гр. Септември за Обособена позиция №6 Хляб и хлебни изделия
Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
Фактически основния: В Техническото предложение на участника за ОП №6 Хляб и
хлебни изделия, е посочен Срок за подмяна на продукти в случай на рекламация – 1 час. Този срок е непостижим, предвид че обектът за търговия с храни, посочен в Част IV: Критерии
за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, и подкрепен с
доказателства – Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро за храни, отстои
на 213 км от склада на Възложителя. Участникът не може да покрие този срок с декларираните в офертата инструменти, съоръжения и техническо оборудване по чл. 63, ал. 1, т. 8 от
ЗОП.
„СТЕЛИТ 1” ЕООД гр. Севлиево за Обособени позиции №1 Консерви, №2 Варива,
№3 Месо и месни изделия, №4 Риба, №5 Мляко и млечни изделия, №7 Захар и захарни изделия, №8 Подправки и №10 Други.
Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
Фактически основния: В Техническото предложение за Обособени позиции №1 Консерви, №2 Варива, №3 Месо и месни изделия, №4 Риба, №5 Мляко и млечни изделия, №7
Захар и захарни изделия, №8 Подправки и №10 Други, участникът не е посочил информация
относно търговско наименование (произход) на артикулите, включени в списъците.
3)

4)
„КРИД” ООД гр. Монтана за Обособени позиции №1 Консерви
Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
Фактически основния: В Техническото предложение за ОП №1 – Консерви, участникът
не е отразил направените с Решение №777 от 23.10.2018 г. на Възложителя за изменение на
Обявлението за възлагане на обществената поръчка и на Техническата спецификация към
него промени.
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II. Определям изпълнителите на обществена поръчка с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДСП – Монтана и филиал с. Смоляновци” по обособени
позиции, както следва:
За Обособена позиция №1 КОНСЕРВИ
„ЕЛИНА-М” ЕООД с ЕИК 111017831 гр. Монтана 3400, ул. „Беглишки мост” №4, представлявано от Елена Цветанова Петрова – управител.
За Обособена позиция №2 ВАРИВА
„КРИД” ООД с ЕИК 111031788 със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, р-н
Красно село, бул. „Цар Борис III” №81, вх. В, ет. 5, офис 12, представлявано от Илиана Красимирова Иванова – управител.
За Обособена позиция №3 МЕСО И МЕСНИ ИЗДЕЛИЯ
„ЕЛИНА-М” ЕООД с ЕИК 111017831 гр. Монтана 3400, ул. „Беглишки мост” №4, представлявано от Елена Цветанова Петрова – управител.
За Обособена позиция №4 РИБА
„КРИД” ООД с ЕИК 111031788 със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, р-н
Красно село, бул. „Цар Борис III” №81, вх. В, ет. 5, офис 12, представлявано от Илиана Красимирова Иванова – управител.
За Обособена позиция №5 МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ
„ЕЛИНА-М” ЕООД с ЕИК 111017831 гр. Монтана 3400, ул. „Беглишки мост” №4, представлявано от Елена Цветанова Петрова – управител.
За Обособена позиция №6 ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
„ДИКМОНТ” ЕООД с ЕИК 111046498 и със седалище и адрес на управление гр. Монтана
3400, ул. „Мария Димова” №16, представлявано от Костадин Ставрев Георгиев – управител.
За Обособена позиция №7 ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
„ЕЛИНА-М” ЕООД с ЕИК 111017831 гр. Монтана 3400, ул. „Беглишки мост” №4, представлявано от Елена Цветанова Петрова – управител.
За Обособена позиция №8 ПОДПРАВКИ
„ЕЛИНА-М” ЕООД с ЕИК 111017831 гр. Монтана 3400, ул. „Беглишки мост” №4, представлявано от Елена Цветанова Петрова – управител.
За Обособена позиция №9 ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ
„ЕЛИНА-М” ЕООД с ЕИК 111017831 гр. Монтана 3400, ул. „Беглишки мост” №4, представлявано от Елена Цветанова Петрова – управител.
За Обособена позиция №10 ДРУГИ
„ЕЛИНА-М” ЕООД с ЕИК 111017831 гр. Монтана 3400, ул. „Беглишки мост” №4, представлявано от Елена Цветанова Петрова – управител.
Участниците за съответната обособена позиция са представили оферти, които изцяло
отговарят на всички критерии за изпълнение на поръчката и са получили най-висока оценка
по утвърдената в документацията методика, като са изпълнени едновременно следните условия, посочени в чл. 109, ал. 2 от ЗОП:
1.
Не са налице основанията за отстраняване на съответния участник от процедурата;
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2.

Офертата на съответния участник е получила най-висока оценка при прилагане на
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане икономически най-изгодна оферта при критерий най-ниска цена.

III. Нареждам да се сключи договор за обществена поръчка с определените за изпълнители
участници, при спазване на разпоредбите на чл. 112 от ЗОП.
IV. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки настоящето решение подлежи на обжалване в 10 (десет) дневен срок от получаването му.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Комисия за защита на конкуренцията;
България, гр. София 1000, бул. „Витоша“ №18,
тел.: 02 935 61 13, факс: 02 980 73 15,
е-поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: http://www.cpc.bg
V. На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществени поръчки настоящето Решение да се
изпрати в тридневен срок от издаването му до всички участници и да се публикува на профила на купувача заедно с протоколите на комисията за провеждане на настоящата процедура.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията и настоящето решение:
http://www.montana.bg/публично-състезание-доставка-на-хран

ДИРЕКТОР:

*
(Димитрина Колова)

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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