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Д О К Л А Д

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.ЮЗ ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет „Приготвяне 
на храна по диети за стационарно болни по клиники и отделения, експлоатация и 
поддръжка на кухненски блок на територията на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСуЛ" 
ЕАД", публикувана в Агенцията за обществени поръчки под № 00494-2017-0012.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-303/22.05.2017г. на Изпълнителния 
директор, и е в състав както следва:

Председател:
Владимир Вълков - юрисконсулт
Членове:
1. Веска Динева - инструктор по лечебно хранене
2. Мирела Миткова - счетоводител „ФСО"
3. Катя Димова - гл. мед сестра
4. Румяна Доганова - н-к сектор „Договори и договорни партньори"
I. На 22.05.2017 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор, в 

изпълнение на горепосочената заповед, комисията е започнала разглеждане на офертите, 
подадени от „Болкан Мийл" ЕООД - вх. № 1/19.05.2017 г., 10.00 ч. и „Парти Фууд" ДЗЗД - 
вх. № 2/19.05.2017 г., 10.35 ч.

Комисията е констатирала, че подадената от участника „Болкан Мийл" ЕООД 
оферта е в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща 
документите по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 от ППЗОП, както и отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри", съгласно изискванията на чл.47, ал.З от ППЗОП и 
указанията за участие в процедурата.

В съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, председателят на 
комисията и членовете й са подписали техническото предложение на участника „Болкан 
Мийл" ЕООД и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

Комисията е извършила проверка на документите за административно 
съответствие с описа, приложен в офертата на участника и е констатирала, че всички 
документи посочени в него са налице.
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Комисията е констатирала, че подадената от участника „Парти Фууд" ДЗЗД 
оферта е в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща 
документите по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 от ППЗОП, както и отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри", съгласно изискванията на чл.47, ал.З от ППЗОП и 
указанията за участие в процедурата.

В съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, председателят на 
комисията и членовете й са подписали техническото предложение на участника „Парти 
Фууд" ДЗЗД и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

Комисията е извършила проверка на документите за административно 
съответствие с описа, приложен в офертата на участника и е констатирала, че всички 
документи посочени в него са налице.

С тези действия е приключила публичната част от заседанието на комисията.
II. Комисията е продължила работата си на закрито заседание, на което е 

пристъпила към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията за личното състояние и критериите за подбор.

В съответствие с изискването на чл.39, ал.2 от ППЗОП, комисията е констатирала, 
че:

- в представения ЕДООП на участника „Болкан Мийл" ЕООД не е попълнена част II, 
раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор", в който не е 
посочена информация за лицето представляващо икономическия оператор, длъжността, 
пощенския адрес, телефон и ел. поща;

- в представения ЕЕДОП на третото лице „Илко" ЕООД не е попълнена част II, 
раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор", в който не е 
посочена информация за лицето представляващо икономическия оператор, длъжността, 
пощенския адрес, телефон и ел. поща;

III. Предвид отразените констатации, комисията е изискала от участника „Болкан 
Мийл" ЕООД да представи:

- нов ЕЕДОП, в който следва да е посочена и информацията за лицето 
представляващо икономическия оператор, длъжността, пощенския адрес, телефон и ел. 
поща - част II, раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор";

- нов ЕЕДОП на третото лице „Илко" ЕООД, в който следва да е посочена и 
информацията за лицето представляващо икономическия оператор, длъжността, 
пощенския адрес, телефон и ел. поща - част II, раздел Б „Информация за 
представителите на икономическия оператор".

До изтичане на предоставения срок от 5 (пет) работни дни (до 16:30 ч. на 01.06.2017 
г.), с вх. № 950/26.05.2017 г., участникът „Болкан Мийл" ЕООД е представил изисканите с 
Протокол № 1 документи, като след тяхното разглеждане, комисията е решила, че същите 
отговарят изцяло по обем и съдържание на изискванията на възложителя.

IV. Въз основа на извършената проверка за съответствието на участниците с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор, комисията е допуснала 
„Болкан Мийл" ЕООД и „Парти Фууд" ДЗЗД до етап разглеждане на техническите 
предложения.

V. Комисията е разгледала техническите предложения на участниците, като след 
извършения анализ на същите, е оценила всеки един от четирите подлежащи на оценка 
технически показателя.

У частници Т 1 Т2 ТЗ Т4
„Б олкан  М ийл" ЕООД 25 25 25 25
„П арти  Ф ууд" Д ЗЗД 10 25 25 25
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VI. На 01.06.2017 г., от 10.00 часа, комисията е продължила своята работа с отваряне 
на ценовите предложения на допуснатите участници.

1. Ценовото предложение на участника „Болкан Мийл" ЕООД: 
стойност за храноден за възрастни пациенти - 4.20 лв. без ДДС;

S  стойност за храноден за пациенти на хемодиализа -1.40 лв. без ДДС;
S стойност за храноден за детска кухня / пациенти на КДХОЗ /  - 5.20 лв. без ДДС;
S  обща средна цена на хранителни продукти, ястия, плодове и зеленчуци за сезони 

пролет/ лято и есен/зима 0.76 лв. без ДДС.
2. Ценовото предложение на участника „Парти Фууд" ДЗЗД:

S  стойност за храноден за възрастни пациенти - 4.20 лв. без ДДС;
S  стойност за храноден за пациенти на хемодиализа -1.40 лв. без ДДС;
S стойност за храноден за детска кухня / пациенти на КДХОЗ /  - 5.20 лв. без ДДС;
S  обща средна цена на хранителни продукти, ястия, плодове и зеленчуци за сезони 

пролет/лято и есен/зима 0.81 лв. без ДДС.
VII. Комисията е извършила класиране на участниците въз основа на избрания 

критерий за възлагане «оптимално съотношение качество/цена».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

№ У частник Т 1 Т 2 Т З Т 4 Р Т Цхр.в.п
Цхр-
п.хд.

Цхр.
Д К.

О сц

7 Ц1 Ц2 ц з Ц4 Рц К(компл)

1
"Болкан
М ийл"Е О О Д 25 25 25 25 55,00 4,20 1,40 5,20 0,76 15,00 5,00 5,00 20,00 45,00 100,00

2

Д З ЗД
"П арти
Ф ууд" 10 25 25 25 46,8 4,20 1,40 5,20 0,81 15,00 5,00 5,00 18,77 43,77 90,52

VIII. Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания на 
първо място участник „Болкан Мийл" ЕООД.

На основание чл. 60, ал.2 от ППЗОП към настоящия доклад се приложиха:
1. Протокол № 1 от 25.05.2017 г.;
2. Протокол № 2 от 9.06.2017 г.
Настоящият доклад се подписа от всички членове на комисията на 09.06.2017г.
На основание чл.106, ал.1 от ЗОП, настоящият доклад се предаде на възложителя за 

утвърждаване.

КОМИСИЯ:
Председател:
Владимир Вълков 
Членове:
1. Веска Динева

2. Мирела Миткова

3. Катя Димова

4. Румяна Доганова

/  подпис не се чете - чл.2 ЗЗЛД /

/  подпис не се чете - чл.2 ЗЗЛД /  

/  подпис не се чете - чл.2 ЗЗЛД /  

/  подпис не се чете - чл.2 ЗЗЛД /  

/  подпис не се чете - чл.2 ЗЗЛД /
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