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ПРОТОКОЛ
На 06.08.2020 г. експертният съвет назначен със заповед № 336з-953/11.05.2020
г. се събра със задача да отвори, разгледа и класира подадените оферти във връзка с
публикувано обявление № 336р-18017/21.07.2020 за избор на доставчици на хранителни
продукти за бюфет – заведение за бързо обслужване към Областна дирекция на МВР-Русе.
В срока за подаване на оферти в деловодството на ОДМВР-Русе са регистрирани 6
подадени оферти и същите са подадени на председателя на комисията г-н Александър
Атанасов. В присъствието на всички членове на експертния съвет г-н Александър
Атанасов отвори последователно представените оферти и всички подписаха ценовите
предложения на участниците на всяка страница, изготви се списък с имената на
участниците, след което всички оферти бяха предоставени на членовете на експертния
съвет Атанаска Михайлова, Десислава Димитрова, Пламена Серафимова и Татяна
Йорданова за извършване на сравнителен анализ на офертите.
На следващо заседание на 07.08.2020 г. експертния съвет провери изготвените
сравнителни таблици за доставчици на хранителни продукти по „групи храни“ както
следва:
Ядки и маслодайни семена
„Дани 0220“ ЕООД
Безалкохолни напитки, газирани безалкохолни напитки, бутилирана вода и
натурални сокове
„Вежен ДР“ ЕООД
Пакетирани сандвичи, пакетирани закуски и готови за консумация салати
„Кремсто“ ЕООД
Доставка на мляко и млечни продукти
„Алсто“ ООД
Пакетирани хранителни стоки и консерви – консервирани плодове, месни
консерви
„Алсто“ ООД
Месо и месни продукти
Подгрупа“Салами и колбаси“

„Алсто“ ЕООД
Кафе, чай, какао,горещ шоколад, сметана, захар и мед дози, материали и
предмети в контакт с храни
„Русе Вендинг – сервиз“ ООД
Други храни – сладолед
„Бирена Борса Русе“ ООД
За група „Захарни изделия и солени изделия“ не са постъпили оферти.

Констатации
След извършената проверка на изготвените сравнителни таблици експертния
съвет констатира, че за всички „групи храни“ с изключение на група „Захарни изделия и
солени изделия“ са постъпили по 1 бр. оферта. За група „Захарни изделия и солени
изделия“ не са постъпили оферти в указния срок. Предвид установеното експертният
съвет предлага:
1. Да се извърши пазарно проучване за установяване и избор на доставчици на
видовете горецитирани „групи храни“.
2. С цел осигуряване на разнообразие и намиране на най-ниска цена на
съответния вид и търговска марка продукт, да се изготви нова обява за всички видове
горецитирани „групи храни“.
3. Изготвената обявата да бъде публикувана на интернет страницата на ОДМВР –
Русе и след изтичане на срока за подаване на оферти, експертният съвет да ги разгледа и
класира.
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