ПРОТОКОЛ

по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Днес 28.11.2018 г. комисия в състав:
I.
Председател:
Деян Георгиев Димитров – Директор „Европейска интеграция и икономическо развитие“ в Община Монтана
II. Членове:
1.
Албена Иванова Иванова – Еколог в „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД ;
2.
Зоя Василева Димитрова – Гл. счетоводител в „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД,
назначена със Заповед №243 от 28.11.2018 г., във връзка с Обява №40 от 19.11.2018 г. на Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД, се събраха със задача получаване, разглеждане по реда на тяхното постъпване и оценяване на подадените оферти и класиране на участниците за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за
календарната 2019 година на работниците и служителите на
„Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана”
За участие в обществената поръчка са получени 4 (четири) оферти:
„Призма Лукс“ ООД гр. София с вх. № РД-05-37 / 26.11.2018 г., 08:40 ч.;
„Содексо Пасс България“ ЕООД гр. София с вх. № РД-05-38 / 26.11.2018 г., 09:30 ч.;
„Идънред България“ АД гр. София с вх. № РД-05-39 / 26.11.2018 г., 09:35 ч.;
„Томбоу България“ ООД гр. София с вх. № РД-05-40 / 27.11.2018 г., 10:50 ч.;
След като се запознаха със списъка на постъпилите оферти членовете от комисията попълниха Декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
При отваряне на офертите не присъстваха представители или упълномощени представители на участниците.
След като от членовете на комисията не постъпиха възражения относно целостта на
пликовете, съдържащи офертите, пристъпиха към отварянето им по реда на тяхното постъпване и разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
1.
2.
3.
4.

Резултати от разглеждане на офертите:
1.
„Призма Лукс“ ООД с ЕИК 121194709 и със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Цар Симеон“ №15, представлявано от Стефан Атанасов Николов – управител.
Тел. 02 983 3352, факс: 02 981 4606, е-mail: office@prizmalux.com
Участникът е представил всички изискуеми документи.
Брой на търговските обекти на територията на град Монтана: 22 (двадесет и два) бр., в
т. ч. 8 (осем) търговски вериги – 5 (пет) бр. с национално покритие и 3 (три) бр. с регионално покритие.
Срок на доставка: 5 (пет) работни дни.
Срок на валидност на офертата: 60 (шестдесет) дни.
При изпълнението на поръчка участникът няма да използва подизпълнител.
Стойност на услугата за изработване, отпечатване и опаковане на ваучерите: 4,0%.
Административно обслужване на заявката – 0,00 лв.
Доставка на заявените ваучери до адреса на Възложителя – 0,00 лв.
2.
„Содексо Пасс България“ ЕООД с ЕИК 131085380 и със седалище и адрес на управление гр. София 1766, ж.к. Младост 4, „Бизнес парк София“, сграда 12А, ет. 1, представлява-
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но от Виктор Калин Косконел – управител, и пълномощник Галина Костадинова Герчева.
Тел. 02 489 9699, факс: 02 489 5797, е-mail: galina.gercheva@sodexo.com
Участникът е представил всички изискуеми документи.
Брой на търговските обекти на територията на град Монтана: 34 (тридесет и четири)
бр., в т. ч. 8 (осем) търговски вериги – 5 (пет) бр. с национално покритие и 3 (три) с регионално покритие.
Срок на доставка: 5 (пет) работни дни.
Срок на валидност на офертата: 60 (шестдесет) дни.
При изпълнението на поръчка участникът няма да използва подизпълнител.
Стойност на услугата за изработване, отпечатване и опаковане на ваучерите: 0,15%.
Административно обслужване на заявката – 0,50 лв. без ДДС.
Доставка на заявените ваучери до адреса на Възложителя – 2,50 лв. без ДДС.
3.
„Идънред България“ АД с ЕИК 130523402 и със седалище и адрес на управление гр.
София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №137, ет.3, представлявано от Меди Бенбугера – изпълнителен директор. Тел. 02 974 0220, факс: 02 974 0550, е-mail: bulgaria@edenred.com
Участникът е представил всички изискуеми документи.
Брой на търговските обекти на територията на град Монтана: 16 (шестнадесет) бр., в т.
ч. 7 (седем) търговски вериги – 5 (пет) бр. с национално покритие и 2 (два) бр. с регионално
покритие.
Срок на доставка: 5 (пет) работни дни.
Срок на валидност на офертата: 30 (тридесет) дни.
При изпълнението на поръчка участникът няма да използва подизпълнител.
Стойност на услугата за изработване, отпечатване и опаковане на ваучерите: 4,7%.
Административно обслужване на заявката – 10,00 лв. без ДДС.
Доставка на заявените ваучери до адреса на Възложителя – 5,00 лв. без ДДС.
4.
„Томбоу България“ ООД с ЕИК 040336507 и със седалище и адрес на управление гр.
София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №11, ет. 7, представлявано от Жулиен Серж Фредерик Англад и Манол Панайотов Курдаланов – управители. Тел. 02 492 0000, факс: 02 980
5873, е-mail: info@tombou.bg
Участникът е представил всички изискуеми документи.
Брой на търговските обекти на територията на град Монтана: 39 (тридесет и девет), в
т. ч. 8 (осем) търговски вериги – 5 (пет) бр. с национално покритие и 3 (три) с регионално
покритие.
Срок на доставка: 5 (пет) работни дни.
Срок на валидност на офертата: 30 (тридесет) дни.
При изпълнението на поръчка участникът няма да използва подизпълнител.
Стойност на услугата за изработване, отпечатване и опаковане на ваучерите: 4,5%.
Административно обслужване на заявката – 1,50 лв. без ДДС.
Доставка на заявените ваучери до адреса на Възложителя – 6,50 лв. без ДДС.
№

Оценка на офертите:
Участник

„Призма Лукс“ ООД
гр. София
„Содексо Пасс България“ ЕООД
2.
гр. София
„Идънред България“ АД
3.
гр. София
„Томбоу България“ ООД
4.
гр. София
1.

Стойност
на услугата

Админ.
обслужване

4,00%

0,00 лв.

0,15%

Доставка
до адреса

ОБЩО

0,00 лв.

198,40 лв.

0,50 лв.

2,50 лв.

10,44 лв.

4,70%

10,00 лв.

5,00 лв.

248,12 лв.

4,50%

1,50 лв.

6,50 лв.

231,20 лв.
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Стойността на услугата за изработване, отпечатване и опаковане ваучери за храна се
изчислява на месечна база, определена за 31 човека × 32 ваучера × 5 лева.
Комисията установи наличието на необичайно благоприятна оферта, т.е. разход, който
подлежи на оценяване – Стойност на услугата за изработване, отпечатване и опаковане
ваучери за храна на „Содексо Пасс България“ ЕООД гр. София, е с повече от 20 на сто поблагоприятен от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия
показател за оценка.
На основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на 04.12.2018 г.
комисията изиска по електронен път от участника в 5-дневен срок да представи подробна
писмена обосновка за начина на неговото образуване.
В определения срок участникът „Содексо Пасс България“ ЕООД гр. София e представил изисканата от него обосновка. Комисията се запозна с информацията, в която участникът
подробно изяснява основанията за образуването на тази цена и посочва, че са налице изключително благоприятни условия и икономичност за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 72,
ал. 2, т. 2 от ЗОП.
Участникът посочва, че информацията е конфиденциална по отношение на технически
и търговски тайни и не желае, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, да бъде публикувана, поради
което комисията не я отразява в настоящия протокол.
Отстранени участници:
Няма.
1.
2.
3.
4.

Класиране на участниците:
място: „Содексо Пасс България“ ЕООД гр. София
място: „Призма Лукс“ ООД гр. София
място: „Томбоу България“ ООД гр. София
място: „Идънред България“ АД гр. София

Цена на услугата 10,44 лв.
Цена на услугата 198,40 лв.
Цена на услугата 231,20 лв.
Цена на услугата 248,12 лв.

Комисията предлага на Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД, в качеството му на Възложител, да сключи договор с класирания на първо място участник „Содексо Пасс България“ ЕООД с ЕИК 131085380 и със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, „Бизнес парк София“, сграда 12А, ет. 1, представлявано от
Виктор Косконел – управител, и пълномощник Галина Герчева.
К О М И С И Я:

Председател:
Членове:

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:
*
(Деян Димитров)
1.

(Мариела Живкова)

*

(Албена Иванова)
2.

*

12.12.2018 г.

(дата на получаване на протокола)

*

(Зоя Димитрова)
* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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