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РЕШЕНИЕ

За определяне на изпълнител на обществена поръчка „Доставка на хранителни
продукти за нуждите на М инно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ поделение “Студентски общежития и столове” по осем обособени позиции“,
по обособена позиция № 2 „Пилета, пилешки продукти и риба“
(прогнозна стойност: 30 731 лева без ДДС)

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5, чл. 106, чл. 108, т. 1 от ЗОП и въз основа на
утвърден Доклад на К омисията ведно с Протокол № 1 от 12.12.2017г., Протокол № 2 от
08.01.2018г. и П ротокол № 3 от 11.01.2018г. на Комисията, назначена със Заповед № Р
- 1148/12.12.2017г. на Главния секретар на МГУ - инж. Борислав Крушкин за
разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в процедура публично състезание за възлагане на общ ествена поръчка с предмет: „Доставка на
хранителни продукти за нуждите на М инно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ поделение “Студентски общ ежития и столове” по осем обособени позиции“ , открита с
Решение № ОП26 IX-1 от 17.11.2017 г. на Възложителя с уникален номер на поръчката
в РОП: 00125-2017-0006 и съобразно приетия критерий за оценка на офертите: „найниска цена“,
РАЗПОРЕЖ ДАМ :
I. Класиране на участниците по обособена позиция № 2 (две) - „Пилета, пилешки
продукти и риба“ :
1-во място -„ Б ети -М “ ОО Д с предложен коефициент на редукция 0,749 (нула цяло
седемстотин четиридесет и девет хилядни);
2-ро място -„Д и м и тъ р Д аракчиев“ ООД с предложен коефициент на редукция 0,790
(нула цяло седемстотин и деветдесет хилядни);
3-то място -„М етро кеш енд кери България“ Е О О Д с предложен коефициент на
редукция 0,855 (нула цяло осемстотин петдесет и пет хилядни);
II. Отстранени участници:
След отваряне на ценовите предложения и проверка за наличието на
обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП е констатирано, че офертата по обособена позиция
№ 2 на участника „Далас“ ЕООД представлява „необичайно благоприятна оферта“ по
смисъла на ЗОП.

В получената писмена обосновка от „Далас“ ЕООД не е налична информация,
която да обосновава предлагането на по-благоприятните условия, няма подробни данни за
ценообразуване, не са обосновани икономическите особености при търговския процес,
които да водят до предлагане на най-благоприятните условия както и Техническото
решение на участника като липсва и оригиналност на предложеното решение.
Мотиви: Предложената от участника най-ниска цена, опредена с процент за
редукция от 0,597 за обособена позиция № 2 „Пилета, пилешки продукти и риба“ е с 22,42
% по-благоприятна от средната стойност на предложенията на другите участници.
Съгласно разпоредбата на чл. 72 ал. 2 от ЗОП участника може да се позове единствено на
обстоятелствата отнасящи се до:
1. Икономическите особености на производствения процес, на предоставяните
услуги или на строителния метод;
2. Избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за
изпълнението на строителството;
3. Оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на
строителството, доставките или услугите;
4. Спазването на задълженията по чл. 115;
5. Възможността участникът да получи държавна помощ.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност
относно обствоятелствата по чл. 72 ал. 2 от ЗОП.
От фактическа страна: Участникът „Далас“ ЕООД посочва, че с оглед на 20
годишното си сътрудничество с българските производители и вносители на месо и месни
продукти, пилета и пилешки продукти, мляко и млечни продукти получава по-ниски цени
за своите клиенти, поради влошеното финансово състояние за потребителите в България
има договореност за минимална печалба на двете страни, като това е причина за доставката
на хранителни продукти на най-нисък процент, т.ст. на най-ниски цени до краен
потребител и по-благоприятни условия, стоките от българските производители достигат
директно до клиента, а не през големите вериги, участника максимално уплътнява броя на
заявките за всяко МПС и постига най-ниски транспортни разходи и икономичност при
изпълнението на обществената поръчка, не включва транспортни разходи, поради
ежедневното зареждане на голям брой обекти на територията на Студентски град,
независимо от повишението/намалението/ на суровини, ток, транспортни и др. разходи,
влияещи за поскъпване или намаление цените на продуктите, има договореност с
производители, вносители за минимални печалби у по-ниски цени за краен потребител.
Обосновката не съдържа основания за предлагана по-благоприятна оферта, същата
не е обективна и не обуславя обстоятелствата по чл. 72 ал. 2 т. 1 - 5 от ЗОП.
Участникът посочва, че има склад за търговия на едро на лицензирана борса
„Слатина“, в гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ 4-8 за търговия с всички хранителни
стоки - не прилага доказателства относно това, как тази складова база води до намаляване
на цената, още повече, че наличието й е изискване посочено в документацията на
настоящата процедура; от повече от 1996 г. години се занимава с търговия с хранителни
продукти и има 20 г. сътрудничество с български производители и вносители на месо и
месни продукти, пилета и пилешки продукти, мляко и млечни продукти /не посочва риба/,
което причина да получава по-ниски цени; предлага директно стоките от производител до
краен клиент - участникът не представя писмени доказателства с които да потвърди и

докаже твърденията си, описаните обстоятелства важат за почти всички по-големи фирми с
опит в търговията с хранителни продукти; постига най-ниски транспортни разходи, поради
големия брой обекти, които зарежда с хранителни продукти в Студентски град - това
обстоятелство не представлява техническо решение, което да облагодетелства участника
„Далас“ ЕООД спрямо другите участници в процедурата по обособени позиции 1,2,3,.
Видно от горното, участникът на практика не е предложил Техническо решение
съгласно изискванията на чл. 72 ал. 2, т. 2 от ЗОП. Твърдението, че участникът е взел
решение да не вкл. транспортните разходи - отново не е подкрепено с доказателства, както
и не представлява Техническо решение от което да следва по-ниска цена. Изпълнението на
поръчката е свързано с доставка на заявените хранителни продукти, което неминуемо е
свързано с разходи за транспорт, вкл. и за работни заплати и осигуровки.
На последно място участника посочва в обосновката, че „независимо от
повишението' /намалението/ на суровини, ток, транспортни и др. разходи влияещи за
поскъпване Или /намаление/ цените на продуктите има договореност с производители,
вносители за минимални печалби и по ниски цени за краен потребител с цел печалба от
увеличаване на оборота“. Това твърдение не представлява Техническо решение от което
да следва потниска цена или да поставя участника при по-благоприятни условия в
сравнение с останалите участници в процедурата, както и не представлява оригиналност
свързана с постигане на по-ниска цена.
В обосновката участникът „Далас“ ЕООД не е разграничил стоките по различните
обособени позиции. Не е обосновал икономическите особености при търговския процес,
които при него водят до предлагане на най-благоприятните условия.
С оглеД на всичко гореизложено, Комисията, назначена със Заповед № Р 1148/12.12.2017 г. на Главния секретар на МГУ - инж. Борислав Крушкин, след обсъждане
не е приела представената от участника "Далас" ЕООД обосновка, като правилно е
достигнала до извода, че участникът не е посочил обективни обстоятелства, които да
установят по безспорен начин наличието на една от посочените в чл. 72 ал. 2 т. 1-5 от ЗОП
хипотези.
Поради горното и на основание чл. 107, т. 3 вр. с чл. 72, ал. 2 отстранявам участника по
Обособена позиция № 2 (две) - „Пилета, пилешки продукти и риба“„Д алас“ ЕООД, подал
Оферта с вх. № ОП 26 - 4/11.12.2017 г. в 9:51 часа.
III. Определям за Изпълнител по съответните Обособена позиция №2 (две) - „Пилета,
пилешки продукти и риба“ класираният на първо място участник„Бети-М “ ООД.
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото реш ение да се изпрати до участниците
съгласно чл. 43, ал. 2, б. „б“ от ЗОП в 3-дневен срок от датата на издаването му. В деня
на изпращането му до участниците решението да се публикува в П рофила на купувача
заедно
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