П Р О Т О К О Л №2

по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Днес 09.01.2017 г. комисия в състав:
I.
Председател:
Деян Георгиев Димитров – Директор „Европейска интеграция и икономическо развитие“ в Община Монтана
II. Членове:
1.
Володя Иванов Димитров – Юрист;
2.
Зоя Василева Димитрова – Гл. счетоводител в „Регионално депо за отпадъци –
Монтана“ ЕООД,
назначена със Заповед №226 от 16.12.2016 г., във връзка с Обява №32 от 08.12.2016 г на
Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД, се събра във връзка с
установени пропуски и нарушения и указания на Възложителя да прегледа отново офертите, да отстрани същите и да представи нов Протокол, който да съдържа резултатите от
преразглеждане на действията си за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната
2017 година на работниците и служителите на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана”.
След като членовете на комисията се запознаха с указанията на Възложителя, пристъпиха към повторно разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор,
поставени от Възложителя.
Резултати от разглеждане на офертите:
1.
„Призма Лукс“ ООД гр. София
Участникът е представил всички изискуеми документи.
Брой на договори с търговски вериги на територията на град Монтана – 21 (двадесет
и един) бр.
Срок на доставка: 5 (пет) работни дни.
Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) дни.
При изпълнението на поръчка участникът няма да използва подизпълнител.
2.

3.
бр.

„Содексо Пасс България“ ЕООД гр. София
Брой на договори с търговски вериги на територията на град Монтана – 6 (шест) бр.
Срок на доставка: 5 (пет) работни дни.
Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) дни.
При изпълнението на поръчка участникът няма да използва подизпълнител.
„Идънред България“ АД гр. София
Участникът е представил всички изискуеми документи.
Брой на договори с търговски вериги на територията на град Монтана – 4 (четири)

Срок на доставка: 5 (пет) работни дни.
Срок на валидност на офертата - 40 (четиридесет) дни.
При изпълнението на поръчка участникът няма да използва подизпълнител.
Комисията установи, че неправилно е допуснала участника „Идънред България“ АД
гр. София, който не отговаря на предварително поставените от Възложителя условия за
Технически и професионални способности да има сключени договори с минимум 5 (пет)
търговски вериги на територията на град Монтана.
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Комисията
РЕШИ:
Отстранява участника „Идънред България“ АД гр. София.
Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
Фактическо основание: участникът не отговаря на предварително поставените от
Възложителя минимални изисквания за Технически и професионални способности, а
именно: Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез минимум 5 (пет) търговски вериги на територията на град Монтана – обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7 от
09.07.2003 г. на Министъра на труда и социалната политика и Министъра на финансите.
Участникът е представил списък-декларация за сключени договори с 4 (четири) търговски
вериги на територията на град Монтана. Под търговска верига да се разбира верига, която
има национално или регионално покритие.
Оценка на офертите:

Стойност
Админ.
на услугата обслужване
1. „Призма Лукс“ ООД
4,5%
0,00 лв.
2. „Содексо Пасс България“ ЕООД
0,2%
0,50 лв.
№

Участник

Доставка
до адреса
0,00 лв.
2,50 лв.

ОБЩО

260,10 лв.
14,56 лв.

Комисията установи, че в този случай неправилно е поискала подробна писмена
обосновка от „Содексо Пасс България“ ЕООД гр. София за начина на образуване на показателя за оценка Стойност на услугата за изработване, отпечатване и опаковане ваучери за храна и неправилно е отстранила участника. В случая не може да бъде приложена
хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, тъй като средна цена се формира при наличие наймалко на три предложения, каквато е трайната практика на КЗК и ВАС.
Класиране на участниците:
1. място - „Содексо Пасс България“ ЕООД гр. София
2. място - „Призма Лукс“ ООД гр. София
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 1766, ж.к. Младост 4, ул. „Бизнес парк София“, сграда 12А, ет. 1,
представлявано от Виктор Калин Косконел – Управител.
К О М И С И Я:

Председател:
Членове:

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

(Мариела Живкова)

(П)

(Володя Димитров)
2.

(П)

10.01.2017 г.

(дата на получаване на протокола)

(П)

(Зоя Димитрова)
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