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/ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР д - р МАРИЯ БОЖИДАРОВА ЕКИМОВА - ПЕНЕВА/

ДОКЛАД
ОТНОСНО: Резултатите от работата на Комисията, назначена във връзка с процедура
Публично състезание е предмет: ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИ
И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ В СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД, открита с Решение № 90 /
30.09.2016г. и публикувани в РОП под № 00870-2016-0007 на интернет адрес: http://rop3appl.aop.bg:7778/portal/page?jageid=93,8122
A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F63617365266361
73655F69643D333339343234 решение за откриване АОП № 751181 от 30.09.2016г. и обявление
АОП № 751182 от 30.09.2016г.
Настоящият доклад е съставен на основание Чл.103, ал.З от ЗОП, във връзка с Чл.60 от
ППЗОП
1. Състав на Комисията:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Игнатова - организатор хранене
ЧЛЕНОВЕ:
1. Емилия Георгиева - главна медицинска сестра
2. Василка Колева - инструктор хранене
3. Анна Малечкова - организатор обществени поръчки
4. Елеонора Стойнова - юрисконсулт
2. Комисията е назначена със Заповед № № 95 / 28.10.2016г. на Изпълнителния директор на
СБАЛДБ «проф. Иван Митев» ЕАД - д-р Мария Божидарова Екимова - Пенева.
3. Описание на работния процес:
Председателят на Комисиятна получи от технически изпълнител с Протокол офертите,
подадени за участие в процедурата. След запознаване с участниците в процедурата, членовете на
Комисията подписаха декларации на основание Чл. 51, ал.8 от ППЗОП във връзка с Чл.103, ал.2
от ЗОП. На заседанието на основание Чл.54, ал.2 от ППЗОП присъстваха представители на двама
от участниците в процедурата, а именно:
за „ПАРТИ ФУУД" ДЗЗД - г-н Володя Златев
за „ЛФС" ЕООД - г-н Георги Георгиев
След като бяха извършени действията на основание Чл.54, ал.3-5 приключи първото
публично заседание на Комисията.
По-нататък Комисията пристъпи към изпълнение на
задълженията си, произтичащи от разпоредбите на Чл.54, ал.7 от ППЗОП, а именно: провери за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя и състави протокол. Последният беше изпратен на участниците, поради установени
пропуски в документите на двама от участниците. След като получи допълнителните документи,
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разгледа ги и установи, че не са налице основания за отстраняване на участник от процедурата,
Комисията пристъпи към изпълнение на Чл.56, ал.2 от ППЗОП - разглеждане на техническите
предложения. Констатирано беше, че те са изготвени при съобразяване с условията на
Възложителя и отговарят на поставените изисквания. Комисията допусна до оценка и класиране и
тримата участници. В профила на Купувача беше обявена датата, часа и мястото на отваряне на
ценовите оферти, съгласно 57, ал.З от ППЗОП. На заседанието на Комисията присъства
представител на „ЛФС" ЕООД - г-н Веселин Стойчев, който подписа всички страници от
ценовите оферти на другите двама участници. След приключване на публичната част на това
заседание, Комисията състави сравнителна таблица на предложените оферти и съгласно
предварително приложената методика, извърши оценка и класиране на същите. Действията на
Комисията във връзка с работата й по разглеждане, оценка и класиране на офертите се
протоколираха, като двата протокола са неразделна част от настоящия доклад.

4. Участници в процедурата:
1. В х . № 1518/24.10.2016 10.20 ч . - "ПАРТИ ФУУД" ДЗЗД
2. В х . № 1531 /24.10.2016 13.30 ч. - „ЛФС" ЕООД
3. В х . № 1540/24.10.2016 15.30 ч. - ВНП - ФАСИЛИТИ" ЕООД
М

5. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценка на офертите:
"ПАРТИ ФУУД" ДЗЗД - офертата беше отворена първа, поради най-ниския входящ номер. След
обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията и г-н Георгиев
/представляващ участника „ЛФС" ЕООД подписаха всички страници от техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на
представените документи, Комисията констатира: В 5-те приложени ЕЕДОП липсва информация
за основанията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮДРСЛТДС/. В хода на процедурата
участникът представи изисканите му от Комисията с Протокол 1 документи, в които пропускът
беше отстранен. В техническото предложение на участника, същият декларира исканите от
възложителя обстоятелства:
Срок за изпълнение на доставките - три пъти дневно по посочения график
Срок за изпълнение на договора - една година.
График за изпълнение на доставките
> от 6.30 до 7.00 часа за закуска и закуска в 10 часа;
> от 11.30 до 12.00 часа за обяд и закуска в 16 часа;
> от 15.30 до 16.00 часа за вечеря.
В случай на необходимост, при искане за допълнителни количества по определена диета за деня
или рекламация, относно броя заявени порции, ще доставя същите в срок до 1 ЧАС от
получаване на заявката.
За всяка доставка, храната ще бъде В ЕДНОКРАТНИ ОПАКОВКИ. Супите и ястията, които
търпят разливане ще бъдат допълнително фолирани в опаковката.
Комисията допусна участника до оценка и класиране. При прилагане на методиката за оценка,
"ПАРТИ ФУУД" ДЗЗД получи общ сбор /крайна оценка/ 61,40 т.
„ЛФС" ЕООД - офертата беше отворена втора, по възходящ ред на входящия номер. След
обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията и г-н Златев
/представляващ участника "ПАРТИ ФУУД" ДЗЗД подписаха всички страници от техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на
представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
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несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор В техническото
предложение на участника, същият декларира исканите от възложителя обстоятелства:
Срок за изпълнение на доставките - три пъти дневно по посочения график
Срок за изпълнение на договора - една година.
График за изпълнение на доставките
> от 6.30 до 7.00 часа за закуска и закуска в 10 часа;
> от 11.30 до 12.00 часа за обяд и закуска в 16 часа;
> от 15.30 до 16.00 часа за вечеря.
В случай на необходимост, при искане за допълнителни количества по определена диета за деня
или рекламация, относно броя заявени порции, ще доставя същите в срок до 1 ЧАС от
получаване на заявката.
За всяка доставка, храната ще бъде В ЕДНОКРАТНИ ОПАКОВКИ. Супите и ястията, които
търпят разливане ще бъдат допълнително фолирани в опаковката.
Комисията допусна участника до оценка и класиране. При прилагане на методиката за оценка,
„ЛФС" ЕООД получи общ сбор /крайна оценка/ 84,00 т.

ВНП - ФАСИЛИТИ" ЕООД - офертата беше отворена последна, по реда на подаването й. След
обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията и г-н Георгиев
/представляващ участника „ЛФС" ЕООД подписаха всички страници от техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на
представените документи, Комисията констатира: Не е попълнена част от изискващата се в Части
I и V I информация, а именно: по Част I - референтен номер на досието на обществената поръчка и
по Част VI - идентификация на Възложителя и процедурата; Липсва информация за основанията
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици /ЗИФОДРЮДРСЛТДС/. В хода на процедурата участникът представи изисканите му
от Комисията с Протокол 1 документи, в които пропускът беше отстранен. В техническото
предложение на участника, същият декларира исканите от възложителя обстоятелства:
Срок за изпълнение на доставките - три пъти дневно по посочения график
Срок за изпълнение на договора - една година.
График за изпълнение на доставките
> до 7.00 часа за закуска и закуска в 10 часа;
> до 12.00 часа за обяд и закуска в 16 часа;
> до 16.00 часа за вечеря.
В случай на необходимост, при искане за допълнителни количества по определена диета за деня
или рекламация, относно броя заявени порции, ще доставя същите в срок до 1 ЧАС от
получаване на заявката.
За всяка доставка, храната ще бъде В ЕДНОКРАТНИ ОПАКОВКИ. Супите и ястията, които
търпят разливане ще бъдат допълнително фолирани в опаковката.
Комисията допусна участника до оценка и класиране. При прилагане на методиката за оценка,
ВНП - ФАСИЛИТИ" ЕООД получи общ сбор /крайна оценка/ 34,60 т.
М

М

6. Комисията класира участниците, както следва:
I-во място - „ЛФС" ЕООД
П-ро място - "ПАРТИ ФУУД" ДЗЗД
Ш-то място - "ВНП - ФАСИЛИТИ" ЕООД

с 84.00 т.
с 61.40 т.
с 34.60 т.

7. Комисията не предложи участник за отстраняване от процедурата, поради липса на основания
за това.
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8. Мотиви за допускане:
"ПАРТИ ФУУД" ДЗЗД - офертата отговаря на изискванията, съгласно ЗОП, ППЗОП и
поставените от Възложителя. За участника не са налице основания за отстраняване, свързани с
личното състояние и/или критериите за подбор.
„ЛФС" ЕООД - офертата отговаря на изискванията, съгласно ЗОП, ППЗОП и поставените
от Възложителя. За участника не са налице основания за отстраняване, свързани с личното
състояние и/или критериите за подбор.
"ВНП - ФАСИЛИТИ" ЕООД - офертата отговаря на изискванията, съгласно ЗОП, ППЗОП
и поставените от Възложителя. За участника не са налице основания за отстраняване, свързани с
личното състояние и/или критериите за подбор

9. Комисията предлага на ръководството на СБАЛДБ „проф. Иван Митев" ЕАД да сключи
договор за Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал с участника,
класиран на първо място - „ЛФС" ЕООД, по цени в лв. без ДДС съответно:
Деца от 0 до 1 год - 2.60
Деца от 1 до 3 год - 2.80
Диета 15-4.09
Диета 7-3.24
Диета 1 - 2.98
Анорексия - 6.20
Диета 10-3.22
Бяла диета - 3.46
Диета 8-3.92
Хемодиализа - 2.25
Диабет-5.43
Разтоварващ ден - 0.89
Диетични режими - 1.74
Диета 5 - 2.97
Специални диети - 2.42
Персонал - 1.93
Приложения:
1. Протокол № 1 от 11.11.2016г.
2. Протокол №2 от 23.11.2016г.
3. Сравнителна таблица - класиране на офертите

КОМИСИЯ:.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана ИгнатоваЧЛЕНОВЕ:

1. Емилия Георгиева 2. Василка Колева 3. Анна Малечкова 4. Елеонора Стойнова -
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СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ТОЧКООБРАЗУВАНЕТО
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
ЦЕНА
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Комисия:
Председател: Мариана Игнатова
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1. Емилия Георгиева
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