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П Р О Т О К О Л  №1
Днес, 22.05.2017 г. в 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор, 

находяща се на първи етаж от административната сграда на УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ" ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Бяло море" № 8, в изпълнение на Заповед № РД-02- 
303/22.05.2017 г. на изпълнителния директор на лечебното заведение, се събра комисия в 
състав:

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", със задача да 

разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, открита с решение на изпълнителния директор № РД - 03 -  
19/03.04.2017 г. по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП 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.

На заседанието на комисията присъства г-н Илиян Младенов - управител на 
„Болкан Мийл" ЕООД. На заседанието не присъства представител на „Парти Фууд" 
ДЗЗД.

След получаване на протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, председателят на 
комисията уведоми членовете й, че в регламентирания срок за подаване на офертите за 
участие в процедурата - до 16:30 часа на 19.05.2017 г. са подадени две оферти от 
следните участници:

1. „Болкан Мийл" ЕООД - вх. № 1/19.05.2017 г., 10.00 ч.
2. „Парти Фууд" ДЗЗД - вх. № 2/19.05.2017 г., 10.35 ч.
Всеки един от членовете на комисията подписа декларация на основание чл. 103, 

ал.2 от ЗОП -  за липса на конфликт на интереси с участника.
Комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с 

представянето и приемането на офертите за участие в процедурата и пристъпи към 
тяхното отваряне по реда на чл.54, ал.2 - 5 от ППЗОП.

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

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

II. Комисията констатира, 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 подписаха техническото предложение на участника „Парти 
Фууд" ДЗЗД и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

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

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

III. Комисията продължи работата си на закрито заседание, като пристъпи към 
разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за 
личното състояние и критериите за подбор.

1. В съответствие с изискването на чл.39, ал.2 от ППЗОП, участникът „Болкан 
Мийл" ЕООД е представил следните документи:

- опис на представените документи;
- попълнен стандатртен образец за Единен европейски документ за обществени 

поръчки - „Болкан Мийл" ЕООД;
*Представеният от участника ЕЕДОП е изготвен, попълнен и подписан съгласно 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие 
в процедурата, с изключение на 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.

-  попълнен стандатртен образец за Единен европейски документ за обществени 
поръчки - „Илко" ЕООД /трето лице/;

*Представеният от участника ЕЕДОП на „Илко" ЕООД е изготвен, попълнен и 
подписан съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявлението и 
документацията за участие в процедурата, с изключение на 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.

-  декларация по чл.65, ал.З от ЗОП, подписана от управителя на „Илко" ЕООД, с 
която се декларира, че при изпълнението на поръчката от „Болкан Мийл" ЕООД, за 
целия срок на договора, дружеството „Илко" ЕООД е съгласно да предостави следните 
транспортни средства: товарен автомобил „Мерцедес 2080" с ДК № СО 4776 СВ; товарен 
автомобил „Фолксваген Кади" с ДК № СО 2610 АК; товарен автомобил „Фолксваген 
Кади" с ДК № СО 0648 АВ; товарен автомобил „Рено Канго" с ДК № СО 2189 АН; лек 
автомобил „Рено Канго" с ДК № СО 4938 АН. Към представената декларация са
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приложени копия на свидетелства за регистрация на описаните превозни средства, 
доказващи че същите са собственост на третото лице - „Илко" ЕООД;

- 5 / пет/ броя договори за наем на горепосочените транспортни средства;
- декларация по чл.101, ал.9 и ал.11 от ЗОП, подписана от управителя на „Болкан 

Мийл" ЕООД;
- декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС, подписана от управителя 

на „Болкан Мийл" ЕООД;
- декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС, подписана от управителя 

на „Илко" ЕООД;
- списък по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З от ЗОП, подписан от управителя на „Болкан 

Мийл" ЕООД;
- валиден НАССР сертификат с обхват: приготвяне и реализиране на храни, 

приготвяне и реализиране на диетична храна за хоспитализирани пациенти по 
предварително заявени диети.

2. В съответствие с изискването на чл.39, ал.2 от ППЗОП, участникът „Парти Фууд" 
ДЗЗД е представил следните документи:

- опис на представените документи;
- попълнен стандатртен образец за Единен европейски документ за обществени 

поръчки - „Парти Фууд" ДЗЗД;
- попълнен стандатртен образец за Единен европейски документ за обществени 

поръчки -  „Парти Сервиз ЕООД, съдружник в „Парти Фууд" ДЗЗД;
- попълнен стандатртен образец за Единен европейски документ за обществени 

поръчки -  „Булсор Груп ООД, съдружник в „Парти Фууд" ДЗЗД;
- попълнен стандатртен образец за Единен европейски документ за обществени 

поръчки -  „Парти Фууд" АД /трето лице/;
- попълнен стандатртен образец за Единен европейски документ за обществени 

поръчки -  „Съксес" ООД /трето лице/;
- договор за създаване на гражданско дружество „Парти Фууд" от 12.08.2004 г.
- допълнително споразумение от 23.06.2006 г. към договор за създаване на 

гражданско дружество „Парти Фууд";
- допълнително споразумение от 16.02.2015 г. към договор за създаване на 

гражданско дружество „Парти Фууд";
- допълнително споразумение от 10.02.2016 г. към договор за създаване на 

гражданско дружество „Парти Фууд";
- допълнително споразумение от 27.04.2017 г. към договор за създаване на 

гражданско дружество „Парти Фууд";
- счетоводен баланс на „Парти Фууд" ДЗЗД към 31.12.2014 г.;
- отчет за приходи и разходи на „Парти Фууд" ДЗЗД за периода 01.01.2014 г. -

31.12.2014 г.;
- счетоводен баланс на „Парти Фууд" ДЗЗД към 31.12.2015 г.;
- отчет за приходи и разходи на „Парти Фууд" ДЗЗД за периода 01.01.2015 г. -

31.12.2015 г.;
- счетоводен баланс на „Парти Фууд" ДЗЗД към 31.12.2016 г.;
- отчет за приходи и разходи на „Парти Фууд" ДЗЗД за периода 01.01.2016 г. -

31.12.2016 г.;
- декларация по чл.65, ал.З от ЗОП, подписана от изпълнителния директор на 

„Парти Фууд" АД, с която се декларира, че при изпълнението на поръчката от „Парти 
Фууд" ДЗЗД, гражданското дружество ще разполага със следните регистрирани
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транспортни средства за превоз на храни: товарен автомобил „Мерцедес Спринтер" /с 
изолация и термофор/, СА 9880 РХ, № 1511/29.04.2011 г. от ОДБХ; „Мерцедес 
Спринтер'' /хладилен/, СА 6001 РВ, № 1512/29.04.2011 г. от ОДБХ; товарен автомобил 
„Ивеко Дейли 35-8", СА 5998 РВ, № 06-313/21.05.2012 г. от ОДБХ; товарен автомобил 
„Пежо Партнер", СА 8977 НТ, № 2457/25.04.2012 г. от ОДБХ;

- декларация по чл.65, ал.З от ЗОП, подписана от управителя на „Съксес" ООД, с 
която се декларира, че при изпълнението на поръчката от „Парти Фууд" ДЗЗД, 
гражданското дружество ще разполага със следните регистрирани транспортни 
средства за превоз на храни: товарен автомобил „Форд Транзит" /хладилен/, РВ 5033 
MX, № 2233/21.02.2012 г. от ОДБХ; автомобил „Мерцедес 318 ЦЦИ Спринтер КА 36" 
/специален, хладилен/, РВ 7656 ВН, № 2232/21.02.2012 г. от ОДБХ; автомобил „Ситроен 
Джъмпер" /специален/, РВ 7684 ХК, № 000045/13.06.2006 г. от ОДБХ; товарен автомобил 
„Мерцедес Вито 109 CDI", РВ 4452 ВМ, № 2231/21.02.2012 г. от ОДБХ;

- декларация по чл.101, ал.9 и ал.11 от ЗОП, подписана от управителя на „Парти 
Фууд" ДЗЗД;

- декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС, подписана от управителя 
на „Парти Фууд" ДЗЗД;

- декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС, подписана от управителя 
на „Парти Сервиз" ЕООД;

- декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС, подписана от управителя 
на „Булсор Труп" ООД;

- списък по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З от ЗОП, подписан от управителя на „Парти 
Фууд" ДЗЗД.

IV. Предвид констатациите направени от комисията, в срок до 5 работни дни 
от п о л у ч аван ето  на н асто я щ и я  п р о то к о л , участник-ът „Б о л к ан  М и й л " Е О О Д  сл ед ва  
да представи:

1. 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";

2. 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".

Настоящият протокол е подписан на !я19/$Гг.

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

2. Мирела Миткова

3. Катя Димова

4. Румяна Доганова
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