ОБЩИНА ГУРКОВО
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3
тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,
ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

ДОКЛАД
Днес, 12.07.2018 г. в 13:00 часа в сградата на общинска администрация- Гурково,
етаж 2, стая 6, се събра комисия в състав:
Председател:
М.И. - Ръководител на проект BG05FMOP001-3.002-0083-С05 ”Осигуряване на
топъл обяд в община Гурково”’
Членове:
1) И.Т. – юрист;
2) Д.К. - ст. специалист „Обществени поръчки и инвестиционни дейности”;
назначена със Заповед № З-329/12.07.2018 г. на Кмета на Община Гурково със задача да
проведе преговори с представители на участниците, подали оферти във връзка с
обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Приготвяне и доставка на
топъл обяд по предварителна заявка на Община Гурково, във връзка с
изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ с рег. № BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”, открита с Решение № З306/02.07.2018 г. на Кмета на община Гурково и вписана в Регистъра на обществените
поръчки с номер 00694-2018-0004.
От деловодството на Община Гурково бе представен на комисията регистър на
подадените оферти ведно с постъпилите 3 броя оферти.
Оферти са постъпили от:
1. „АЛФА СЪРВИС 3” ЕООД- оферта с вх. № К-1716/11.07.2018 г., в 16:18
часа.
2. ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” – оферта с вх.№ К-1722/12.07.2018, в 9:50 часа.
3. „ТОПЛОКОНТАКТ- СЛИВЕН” ЕООД- оферта с вх. № К-1725/12.07.2018, в
10:48 часа.
На заседанието на комисията присъстваха представители на всички участници.
Членовете на комисията попълниха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2
от ЗОП и чл.51, ал.9 и ал.13 от ППЗОП.
І. Комисията пристъпи към определяне чрез жребий на поредността при
провеждане на преговорите.
Председателят на комисията взе 3 отделни листа, на които се изписаха
наименованията на участниците и се поставиха в отделни непрозрачни и без надписи
запечатави пликове.
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Отделно от това се надписаха 3 отделни листа, на всеки от които се изписа по
едно от числата от 1 до 3 според броя на участниците и се поставиха в отделни
непрозрачни и без надписи запечатани пликове.
На всеки от членовете на комисията и на участниците се разясни, че за да се
определи поредността при участие на преговорите, член от комисията ще вземе един
плик с изписано наименование на участник и един с изписан номер от 1 до 3, след
което се пристъпи към провеждане на жребий.
Членът от Комисията – И.Т., изтегли плик с наименование на участник, съдържащ
лист с изписано името на участника „АЛФА СЪРВИС 3” ЕООД и покани
представителя на участника да изтегли плик с номер. Пликът съдържа лист с изписано
числото „3”.
Членът от Комисията – И.Т., изтегли плик с наименование на участник, съдържащ
лист с изписано името на участника ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” и покани
представителя на участника да изтегли плик с номер. Пликът съдържа лист с изписано
числото „1”.
Членът от Комисията – И.Т., изтегли плик с наименование на участник, съдържащ
лист с изписано името на участника „ТОПЛОКОНТАКТ- СЛИВЕН” ЕООД и покани
представителя на участника да изтегли плик с номер. Пликът съдържа лист с изписано
числото „2”.
След проведения жребий се установи, че поредността при провеждане на
преговори е следната:
1. ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” – оферта с вх.№ К-1722/12.07.2018, в 9:50 часа.
2. „ТОПЛОКОНТАКТ- СЛИВЕН” ЕООД- оферта с вх. № К-1725/12.07.2018, в
10:48 часа.
3. „АЛФА СЪРВИС 3” ЕООД- оферта с вх. № К-1716/11.07.2018 г., в 16:18 часа.
ІІ. След проведения жребий комисията покани представител на участника „ЕТ
„ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ”, гр. Казанлък, за провеждане на преговори, на които се
установи следното:
Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно техническата
спецификация и изискванията на Възложителя при следните условия:
- Срокът за подмяна на доставената храна, несъответстваща на изискванията на
Възложителя относно качество, количество, опаковка и др. видими към момента на
доставка е до 1 /един/ час от уведомяването за констатираните отклонения.
- Всяка храна ще бъде приготвяна от участникът в деня на доставката.
- Доставките на готовата храна ще се осъществява всеки работен ден от
седмицата, на всеки от 4-те пункта на територията на общината, за времето от 11,30
часа до 13,30 часа.
- Предложената обща концепция за приготвяне и предоставяне на топла
пакетирана храна, която съдържа следните разработени компоненти: Предложено е
меню, включващо супа и основно ястие, приготвени в грамаж, предвидени по Сборник
с рецепти за заведения за обществено хранене, 3 примерни седмични менюта с 4 пъти
седмично включено месо и 1 постен ден, тегло, калорийност, наличие на алергени на
всяка от приготвените храни. Предложен десерт при реализиране на икономия 3 /три/
пъти седмично.
Участникът разполага с обект находящ се в гр. Казанлък, с рег.№ 24070025,
който притежава всички разрешителни и сертификати за извършване на дейността
„кетъринг” и контрол на качеството.
Всички продукти, с които се приготвят храната е се доставят ежедневно от обекти
които притежават Регистрация за търговия с храни в съответствие с изискванията на чл.
12 от Закона за храните. Доставката на приготвената храна ще се осъществява всеки
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работен ден от 11:30 часа до 13:30 часа от служители на фирмата по пунктовете на
територията на община Гурково в индивидуално опаковани съдове за еднократна
употреба, разрешени за контакт с храна, които се поставят в термо кутии и се превозват
в специализирани автомобили с регистрация в БАБХ.
В обекта за приготвяне на храна работят в условия на безопасност на труда и
следват проведени инструктажи. Всички работници са с дългогодишен стаж.
Цената, която може да предложи участника за 1 храноден на 1 лице, с включени
всички разходи /транспортни и др./ до регистрираните пунктове на територията на
община Гурково е 1,98 /един лев и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС или 2,38 /два
лева и тридесет и осем стотинки/ с включено ДДС.
След приключване на преговорите с участника ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ”, гр.
Казанлък, комисията го покани да се запознае и подпише протокола от проведените с
него преговори.
ІІІ. Комисията покани представител на втория участник „ТоплоконтактСливен” ЕООД гр. Сливен, за провеждане на преговори, на които се установи
следното:
Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно техническата
спецификация и изискванията на Възложителя при следните условия:
- Срокът за подмяна на доставената храна, несъответстваща на изискванията на
Възложителя относно качество, количество, опаковка и др. видими към момента
на доставка е до 1 /един/ час от уведомяването за констатираните отклонения.
- Всяка храна ще бъде приготвяна от участникът в деня на доставката.
- Доставките на готовата храна ще се осъществява всеки работен ден от
седмицата, на всеки от 4-те пункта на територията на общината, за времето от 11,30
часа до 13,30 часа.
- Предложената обща концепция за приготвяне и предоставяне на топла
пакетирана храна, която съдържа следните разработени компоненти: Предложено е
меню, включващо супа и основно ястие, приготвени в грамаж, предвидени по Сборник
с рецепти за заведения за обществено хранене, 1 примерни седмично менюта с
ежедневно включено месо, тегло, калорийност, наличие на алергени на всяка от
приготвените храни. Предложен десерт при реализиране на икономия 5 /пет/ пъти
седмично.
Участникът разполага с обект находящ се в гр. Сливен, с рег. № 3195/23.10.2013 г.
за обект тип Кухня- майка /Кетъринг/ с внедрена система за контрол на качеството.
Доставката на приготвената храна ще се осъществява всеки работен ден от 11:30
часа до 13:30 часа от служители на фирмата по пунктовете на територията на община
Гурково в термо кутии и се превозват в специализирани автомобили с регистрация в
БАБХ.
Цената, която може да предложи участника за 1 храноден на 1 лице, с включени
всички разходи /транспортни и др./ до регистрираните пунктове на територията на
община Гурково е 2,08 /два лева и осем стотинки/ без ДДС или 2,50 /два лева и
петдесет стотинки/ с включено ДДС.
След приключване на преговорите с участника „Топлоконтакт- Сливен” ЕООД
гр. Сливен, комисията го покани да се запознае и подпише протокола от проведените с
него преговори.
ІV. Комисията покани представител на третия участник ”Алфа сървис 3“ ЕООД,
с. Ягода за провеждане на преговори, на които се установи следното:
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Участникът разполага с обект, находящ се в с. Ягода, общ. Мъглиж, който
отговаря на хигиенните изисквания и се регистрира с рег. № 242500139, като заведение
за обществено хранене, в който може да се приготвят салати, топли предястия, скара,
супи, многокомпонентни ястия, кухненски десерт, тестени изделия, сандвичи,
хамбургери. Обектът е вписан в Регистъра на обектите за обществено хранене и
търговия на дребно с храни на БАБХ.
Участникът разполага с 1 брой МПС-во, отговарящо на изискванията на ЗХ и
регистрирано в БАБХ.
Участникът предлага при изпълнение предмета на поръчката да се придържа
точно към указанията на Възложителя и към всички действащи нормативни актове,
правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
Предлага да организира и изпълни поръчката съгласно техническата
спецификация и изискванията на Възложителя при следните условия:
- Срокът за подмяна на доставената храна, несъответстваща на изискванията на
Възложителя относно качество, количество, опаковка и др. видими към момента
на доставка е до 1 /един/ час от уведомяването за констатираните отклонения.
- Всяка храна ще бъде приготвяна от участникът в деня на доставката.
- Доставките на готовата храна ще се осъществява всеки работен ден от
седмицата, на всеки от 4-те пункта на територията на общината, за времето от 11,30
часа до 13,30 часа.
- Предложената обща концепция за приготвяне и предоставяне на топла
пакетирана храна, която съдържа следните разработени компоненти: Предложено е
меню, включващо супа и основно ястие, приготвени в грамаж, предвидени по Сборник
с рецепти за заведения за обществено хранене, 5 примерни менюта с ежедневно
включено месо, тегло, калорийност, наличие на алергени на всяка от приготвените
храни. Предложен десерт при реализиране на икономия 2 /два/ пъти седмично.
Организационните работни процеси са подробно описани във внедрената НАССР
система, валидна за обекта. Посочени са механизми за недопускане на разхищение на
храни, а именно: предвидено е предоставяне на храна на други лица, отговарящи на
целевите групи, предложени от Възложителя в деня на доставката.
Цената, която може да предложи участника за 1 храноден на 1 лице, с включени
всички разходи /транспортни и др./ до регистрираните пунктове на територията на
община Гурково е 1,99 /един лев и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС или 2,39 /два
лева и тридесет и девет стотинки/ с включено ДДС.
След приключване на преговорите с участника ”Алфа сървис 3“ ЕООД, с.
Ягода, комисията го покани да се запознае и подпише протокола от проведените с него
преговори.
С това публичната част от заседанието на комисията в 14:20 часа приключи.
На закрито заседание на 12.07.2018 г. в 14:40 часа комисията продължи работата
си.
След приключване на преговорите, комисията продължи своята работа по
отваряне на офертите на участниците по реда на тяхното постъпване.
VІ. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното
постъпване, както следва:
1. „АЛФА СЪРВИС 3” ЕООД- оферта с вх. № К-1716/11.07.2018 г., в 16:18
часа.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото
предложение на участника – участника за 1 храноден на 1 лице, с включени всички
разходи /транспортни и др./ до регистрираните пунктове на територията на община
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Гурково е 1,99 /един лев и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС или 2,39 /два лева и
тридесет и девет стотинки/ с включено ДДС.
2. ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” – оферта с вх.№ К-1722/12.07.2018, в 9:50
часа.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото
предложение на участника – участника за 1 храноден на 1 лице, с включени всички
разходи /транспортни и др./ до регистрираните пунктове на територията на община
Гурково е 1,98 /един лев и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС или 2,38 /два лева и
тридесет и осем стотинки/ с включено ДДС.
3. „ТОПЛОКОНТАКТ- СЛИВЕН” ЕООД- оферта с вх. № К-1725/12.07.2018,
в 10:48 часа.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото
предложение на участника- участника за 1 храноден на 1 лице, с включени всички
разходи /транспортни и др./ до регистрираните пунктове на територията на община
Гурково е 2,08 /два лева и осем стотинки/ без ДДС или 2,50 /два лева и петдесет
стотинки/ с включено ДДС.
Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти.
I.
„АЛФА СЪРВИС 3” ЕООД- оферта с вх. № К-1716/11.07.2018 г., в 16:18 часа.
Участникът представил следните документи:
1.
Опис на представените документи- Приложение № 1;
2.
ЕЕДОП на електронен носител- Приложение № 2;
3.
Пълномощно от управителя на фирмата участник;
4.
Документи доказващи, че участникът отговаря на критериите за подбор:
Копие от удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги
„Обществена трапезария”;
Копие от удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги
„Домашен социален патронаж”;
Копие от удостоверение за регистрация на транспортно средства;
Копие от удостоверение за регистрация на заведение за обществено хранене;
Декларация, че участникът е въвел, прилага и поддържа система НАССР;
Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка;
Договори за изпълнение на услуги, идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка;
Удостоверение за добро изпълнение;
Списък на персонала за изпълнение на обществената поръчка;
Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за
изпълнение на поръчката;
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от
възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор.
5.
Техническо предложение- Приложение № 3;
Участникът разполага с обект, находящ се в с. Ягода, общ. Мъглиж, който
отговаря на хигиенните изисквания и се регистрира с рег. № 242500139, като заведение
за обществено хранене, в който може да се приготвят салати, топли предястия, скара,
супи, многокомпонентни ястия, кухненски десерт, тестени изделия, сандвичи,
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хамбургери. Обектът е вписан в Регистъра на обектите за обществено хранене и
търговия на дребно с храни на БАБХ.
Участникът разполага с 1 брой МПС-во, отговарящо на изискванията на ЗХ и
регистрирано в БАБХ.
Участникът предлага при изпълнение предмета на поръчката да се придържа
точно към указанията на Възложителя и към всички действащи нормативни актове,
правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
Предлага да организира и изпълни поръчката съгласно техническата
спецификация и изискванията на Възложителя при следните условия:
- Срокът за подмяна на доставената храна, несъответстваща на изискванията на
Възложителя относно качество, количество, опаковка и др. видими към момента
на доставка е до 1 /един/ час от уведомяването за констатираните отклонения.
- Всяка храна ще бъде приготвяна от участникът в деня на доставката.
- Доставките на готовата храна ще се осъществява всеки работен ден от
седмицата, на всеки от 4-те пункта на територията на общината, за времето от 11,30
часа до 13,30 часа.
- Предложената обща концепция за приготвяне и предоставяне на топла
пакетирана храна, която съдържа следните разработени компоненти: Предложено е
меню, включващо супа и основно ястие, приготвени в грамаж, предвидени по Сборник
с рецепти за заведения за обществено хранене, 5 примерни менюта с ежедневно
включено месо, тегло, калорийност, наличие на алергени на всяка от приготвените
храни. Предложен десерт при реализиране на икономия 2 /два/ пъти седмично.
Организационните работни процеси са подробно описани във внедрената НАССР
система, валидна за обекта. Посочени са механизми за недопускане на разхищение на
храни, а именно: предвидено е предоставяне на храна на други лица, отговарящи на
целевите групи, предложени от Възложителя в деня на доставката.
6.
Ценово предложение- Приложение № 4;
Цената, която предлага участника за 1 храноден на 1 лице, с включени всички
разходи /транспортни и др./ до регистрираните пунктове на територията на община
Гурково е 1,99 /един лев и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС или 2,39 /два лева и
тридесет и девет стотинки/ с включено ДДС.
Участникът е предложил единична цена за 1 храноден на 1 лице с включени
всички разходи /транспортни и др./ до регистрираните пунктове на територията на
община Гурково, която не надвишава прогнозната съгласно изискванията на
Възложителя., ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка
офертата на участника „АЛФА СЪРВИС 3” ЕООД, с. Ягода, общ. Мъглиж.
II.
ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” – оферта с вх.№ К-1722/12.07.2018, в 9:50
часа.
Участникът представил следните документи:
1.
Опис на представените документи- Приложение № 1;
2.
ЕЕДОП на електронен носител- Приложение № 2;
3.
Пълномощно от управителя на фирмата участник;
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от
възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор.
4.
Техническо предложение- Приложение № 3;
Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно техническата
спецификация и изискванията на Възложителя при следните условия:
- Срокът за подмяна на доставената храна, несъответстваща на изискванията на
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Възложителя относно качество, количество, опаковка и др. видими към момента
на доставка е до 1 /един/ час от уведомяването за констатираните отклонения.
- Всяка храна ще бъде приготвяна от участникът в деня на доставката.
- Доставките на готовата храна ще се осъществява всеки работен ден от
седмицата, на всеки от 4-те пункта на територията на общината, за времето от 11,30
часа до 13,30 часа.
- Предложената обща концепция за приготвяне и предоставяне на топла
пакетирана храна, която съдържа следните разработени компоненти: Предложено е
меню, включващо супа и основно ястие, приготвени в грамаж, предвидени по Сборник
с рецепти за заведения за обществено хранене, 3 примерни седмични менюта с 4 пъти
седмично включено месо и 1 постен ден, тегло, калорийност, наличие на алергени на
всяка от приготвените храни. Предложен десерт при реализиране на икономия 3 /три/
пъти седмично.
Участникът разполага с обект находящ се в гр. Казанлък, с рег.№ 24070025,
който притежава всички разрешителни и сертификати за извършване на дейността
„кетъринг” и контрол на качеството.
Всички продукти, с които се приготвят храната е се доставят ежедневно от обекти
които притежават Регистрация за търговия с храни в съответствие с изискванията на чл.
12 от Закона за храните. Доставката на приготвената храна ще се осъществява всеки
работен ден от 11:30 часа до 13:30 часа от служители на фирмата по пунктовете на
територията на община Гурково в индивидуално опаковани съдове за еднократна
употреба, разрешени за контакт с храна, които се поставят в термо кутии и се превозват
в специализирани автомобили с регистрация в БАБХ.
В обекта за приготвяне на храна работят в условия на безопасност на труда и
следват проведени инструктажи. Всички работници са с дългогодишен стаж.
Ценово предложение- Приложение № 4;
Цената, която предлага участника за 1 храноден на 1 лице, с включени всички
разходи /транспортни и др./ до регистрираните пунктове на територията на община
Гурково е 1,98 /един лев и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС или 2,38 /два лева и
тридесет и осем стотинки/ с включено ДДС.
5.

Участникът е предложил единична цена за 1 храноден на 1 лице с включени
всички разходи /транспортни и др./ до регистрираните пунктове на територията на
община Гурково, която не надвишава прогнозната съгласно изискванията на
Възложителя., ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка
офертата на участника ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ”, гр. Казанлък.
III.
ТОПЛОКОНТАКТ- СЛИВЕН” ЕООД- оферта с вх. № К-1725/12.07.2018,
в 10:48 часа.
Участникът представил следните документи:
1. Опис на представените документи- Приложение № 1;
2. ЕЕДОП на електронен носител- Приложение № 2;
3. Пълномощно от управителя на фирмата участник;
4. Документи доказващи, че участникът отговаря на критериите за подбор:
- копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните на
обект за производство на храни в Национален регистър на обектите за обществено
хранене и търговия на дребно с храни или документи, издаден от еквивалентен орган в
държава членка- за чуждестранните участници- 1 бр.
- Договор за наем на обект- кухня майка- 1 бр.;
- Договори за предоставяне на услуги, с предмет и обем, идентични или сходни
с предмета на обществената поръчка- 1 бр.
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- Копие на Удостоверения за регистрация на превозни средства- 5 бр.;
- Копие на Удостоверение за регистрация за предоставяне на социална услуга
„Обществена трапезария”- 1 бр.;
- Документи за доказване на професионалната компетентност на персонала,
който ще изпълнява поръчката;
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от
възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор.
5. Техническо предложение- Приложение № 3;
Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно техническата
спецификация и изискванията на Възложителя при следните условия:
- Срокът за подмяна на доставената храна, несъответстваща на изискванията на
Възложителя относно качество, количество, опаковка и др. видими към момента
на доставка е до 1 /един/ час от уведомяването за констатираните отклонения.
- Всяка храна ще бъде приготвяна от участникът в деня на доставката.
- Доставките на готовата храна ще се осъществява всеки работен ден от
седмицата, на всеки от 4-те пункта на територията на общината, за времето от 11,30
часа до 13,30 часа.
- Предложената обща концепция за приготвяне и предоставяне на топла
пакетирана храна, която съдържа следните разработени компоненти: Предложено е
меню, включващо супа и основно ястие, приготвени в грамаж, предвидени по Сборник
с рецепти за заведения за обществено хранене, 1 примерни седмично менюта с
ежедневно включено месо, тегло, калорийност, наличие на алергени на всяка от
приготвените храни. Предложен десерт при реализиране на икономия 5 /пет/ пъти
седмично.
Участникът разполага с обект находящ се в гр. Сливен, с рег. № 3195/23.10.2013 г.
за обект тип Кухня- майка /Кетъринг/ с внедрена система за контрол на качеството.
Доставката на приготвената храна ще се осъществява всеки работен ден от 11:30
часа до 13:30 часа от служители на фирмата по пунктовете на територията на община
Гурково в термо кутии и се превозват в специализирани автомобили с регистрация в
БАБХ.
6. Ценово предложение- Приложение № 4;
Цената, която предлага участника за 1 храноден на 1 лице, с включени всички
разходи /транспортни и др./ до регистрираните пунктове на територията на община
Гурково е 2,08 /два лева и осем стотинки/ без ДДС или 2,50 /два лева и петдесет
стотинки/ с включено ДДС.
Участникът е предложил единична цена за 1 храноден на 1 лице с включени
всички разходи /транспортни и др./ до регистрираните пунктове на територията на
община Гурково, която не надвишава прогнозната съгласно изискванията на
Възложителя., ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка
офертата на участника
Комисията пристъпи към оценка и класиране на офертите, които са допуснати до
участие и оценка, с оглед на взетите по-горе решения.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „оптимално съотношение качество/цена”.
Методика за оценка на офертите
№

Максимален брой точки
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Показател
1.

Предлагане на десерт в седмичното меню на

20

потребителите на социалната услуга – Т1
2.

Предложени разнообразно меню за потребителите
на социалната услуга- Т2

30

3.

Предложена цена за изпълнение – Ф

50
100

Общ сбор (1 + 2 + 3 )
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по
формулата:
КО= Т1+Т2+Ф
Комплексната оценка се получава въз основа на стойностите на оценката на
техническото предложение и на оценката на предложената от участника цена.
Участникът, събрал най- много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на
първо място.
I.

Определяне оценката на технически показатели показател:
Критерий за оценка
Максимален брой точки Условия за получаване

Т1-Предлагане на десерт
в седмичното меню на
потребителите на
социалната услуга
/При реализиране на
икономия участникът
предлага бонус десерт в
седмичното меню на
потребителите на
социалната услуга/
Т2- Предложени
разнообразно седмично
меню за потребителите
на социалната услуга
/Предлагане на
разнообразно седмично
меню на потребителите
на социалната услуга,
включващо
съдържанието на месо/

20 т.

Предлагане на десерт два
пъти седмично при
реализиране на
икономия- 20 т.
Предлагане на десерт
един пъти седмично при
реализиране на икономия
- 10 т.

30 т.

При разнообразно
седмично меню,
включване на
съдържание на месо поне
три пъти или повече- 30
т.
При разнообразно
седмично меню,
включване на
съдържание на месо поне
два пъти- 20 т.
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При разнообразно
седмично меню,
включване на
съдържание на месо поне
един път- 10 т.

II.
Оценка по финансов показател- „Предложена цена за изпълнение” – Ф
Максимален брой точки 50 точки.
Определя се по следната формула:
Ф= (Цmin/Цn) х 50
Където:
Цmin- представлява най-ниска предложена цена на услугата от всички допуснати до
оценка оферти;
Цn- цена предложена в оценявана оферта;
Ценовото предложение на участниците се проверява, за да се установи, че са
подготвени и представени в съответствие с съответствие с изискванията на
документацията за участие в процедурата. При различия между сумите, изразени с
цифри и думи, участникът се отстранява от участие. Ако участник предложи цена за
изпълнение на поръчката по-висока от посочената прогнозна стойност от Възложителя,
ще бъде отстранен от участие. Участникът следва да представи единична цена на
храноден, включващ,супа, основано ястие, хляб, а при направена икономия и десерт.
Цената за изпълнение на поръчката за един топъл обяд не може да надвишава
прогнозната максимална стойност посочена от Възложителя без ДДС за един топъл
обед /супа, основно ястие и хляб/- 2,08 /два лева и осем стотинки/ без ДДС или 2,50 /два
лева и петдесет стотинки/ с ДДС.
1. По показателите за оценяване участникът „АЛФА СЪРВИС 3” ЕООД
получава точки, както следва:
- Т1- Предлагане на десерт в седмичното меню на потребителите на
социалната услуга- 20 точки, тъй като при реализиране на икономия участникът
предлага бонус десерт в седмичното меню на потребителите на социалната услуга два
пъти седмично;
- Т2- Предложени разнообразно седмично меню за потребителите на
социалната услуга- 30 точки, тъй като участникът предлага разнообразно седмично
меню на потребителите на социалната услуга, включващо съдържанието на месо 5 пъти
седмично.
- Ф- максимален брой точки 50 точки
Ценовото предложение на участника се провери и комисията установи, че е
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие
в процедурата.
Оценка на финансовото предложение.
Ф= (Цmin/Цn) х 50=(1,98/1,99)х50= 49,75 т.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участникът
ЕООД се изчислява по формулата:

„АЛФА СЪРВИС 3”

КО= Т1+Т2+Ф= 20 т.+30 т.+49,75 т.= 99,75 т.
10

2. По показателите за оценяване участникът ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ”
получава точки, както следва:
- Т1- Предлагане на десерт в седмичното меню на потребителите на
социалната услуга- 20 точки, тъй като при реализиране на икономия участникът
предлага бонус десерт в седмичното меню на потребителите на социалната услуга от
два до три пъти седмично;
- Т2- Предложени разнообразно седмично меню за потребителите на
социалната услуга- 30 точки, тъй като участникът предлага разнообразно седмично
меню на потребителите на социалната услуга, включващо съдържанието на месо 4
пъти седмично и 1 постен ден.
- Ф- максимален брой точки 50 точки
Ценовото предложение на участника се провери и комисията установи, че е
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие
в процедурата.
Оценка на финансовото предложение.
Ф= (Цmin/Цn) х 50=(1,98/1,98)х50= 50 т.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участникът
МЕРМЕКЛИЕВ” се изчислява по формулата:

„ЕТ „ЯНКО

КО= Т1+Т2+Ф= 20 т.+30 т.+50 т.= 100 т.
3. По показателите за оценяване участникът „ТОПЛОКОНТАКТ- СЛИВЕН”
ЕООД получава точки, както следва:
- Т1- Предлагане на десерт в седмичното меню на потребителите на
социалната услуга- 20 точки, тъй като при реализиране на икономия участникът
предлага бонус десерт в седмичното меню на потребителите на социалната услуга от 5
пъти седмично;
- Т2- Предложени разнообразно седмично меню за потребителите на
социалната услуга- 30 точки, тъй като участникът предлага разнообразно седмично
меню на потребителите на социалната услуга, включващо съдържанието на месо 5
пъти седмично.
- Ф- максимален брой точки 50 точки
Ценовото предложение на участника се провери и комисията установи, че е
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие
в процедурата.
Оценка на финансовото предложение.
Ф= (Цmin/Цn) х 50=(1,98/2,08)х50= 47,60 т.
4. Комплексната оценка (КО) на офертата на участникът ТОПЛОКОНТАКТСЛИВЕН” ЕООД се изчислява по формулата:
КО= Т1+Т2+Ф= 20 т.+30 т.+47,60 т.= 97,60 т.
Комисията единодушно класира допуснатите оферти на участниците, както
следва:
 (ПЪРВО МЯСТО) „ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” гр. Казанлък с подадена
оферта с вх. № К- 1722/12.07.2018 г., час на постъпване 9:50 часа, с адрес: гр. Казанлък,
6100, ж.к. „Изток” бл. 72, вх.А, ап.7, ЕИК 833149907, представляван от Я.М., с обща
компексна оценка от 100 точки.
 (ВТОРО МЯСТО) „АЛФА СЪРВИС 3” ЕООД с. Ягода, общ. Мъглиж – с
подадена оферта с вх. № К-1716/11.07.2018 г., час на постъпване 16:18 часа, с адрес: с.
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Ягода, общ. Мъглиж, ул. „Трети март” № 7, ЕИК: 200954519, представляван от А.К.,
чрез пълномощник Л.Д., с обща комплексна оценка от 99,75 точки.
 (ТРЕТО МЯСТО) „ТОПЛОКОНТАКТ- СЛИВЕН” ЕООД гр. Сливен – с
подадена оферта с вх. № К-1725/12.07.2018 г., час на постъпване 10:48 часа, с адрес: гр.
Сливен, ул. „Константин Константинов” № 13, ЕИК 119106730, представляван от М.В.,
с обща комплексна оценка от 97,60 точки.
Комисията състави настоящия доклад днес 13.07.2018 г. и на основание чл. 67,
ал.6 от ЗОП се представя на възложителя – Кмета на Община Гурково за утвърждаване
Неразделна част от настоящия доклад са изготвените и подписани от комисията и
представители на участниците протоколи за проведените преговори.
Комисията приключи работата си и изготви настоящия доклад на 13.07.2018 г. в
12:00 часа.
Председател:………………………….
/М.И./
Членове:
1. …………………………..…………
/И.Т./

2. ………………………………..
/Д.К./

Настоящият Доклад, заедно с три броя протоколи от поведените преговори с
представителите на участниците подали оферти за участие в процедура чрез пряко
договаряне по реда на ЗОП с предмет „Приготвяне и доставка на топъл обяд по
предварителна заявка на Община Гурково, във връзка с изпълнение на процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица”, открита с Решение № З-306/02.07.2018 г.
на Кмета на община Гурково и вписана в Регистъра на обществените поръчки с номер
00694-2018-0004, заедно с цялата документация по обществената поръчка и подадените
от участниците оферти, е приет и утвърден от Възложителя за издаване на решение за
класиране и избор на изпълнител

Дата: 16.07.2018 г.

УТВЪРДИЛ: /П.П/
СТАНЬО ГЕОРГИЕВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО
/Оправомощен със Заповед № 3-316/05.07.2018 г. на Кмета на община Гурково/
Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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