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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №1

На 12.03.2015 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет „ 
„Приготвяне на храна по диети за стационарно болни по клиники и отделения, 
поддръжка и експлоатация на кухненски блок на територията на УМБАЛ ’’Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, обявена с Решение № - РД—03-05/28.01.2015 г., назначена със 
Заповед №-РД- 02-127/12.03.2015 г. в състав:

Председател: Е. Тодоров -  зам. директор по ИД 
Членове: 1. В. Динева -  инструктор хранене

2. гл.м.с. К. Димова- гл. мед. сестра
3. Владимир Вълков -  Юрисконсулт
4. Даниела Минчева -  АО в сектор ДДП

се събра за разглеждане на постъпилите предложения. Членовете на комисията 
декларираха обстоятелствата по чл. 35 ал. 3 от ЗОП.

След като установи, че офертите на участниците са подадени до изтичане на крайния 
срок и отговарят на изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП, комисията отвори получените 
оферти по реда на получаването им, както следва:

1.„Парти Фууд” ДЗЗД - оферта № 1/10.03.2015 г. -  г-н Володя Златев -  упълномощен 
представител;
2.“Ню Проджектс Консулт” ЕООД - оферта № 2/11.03.2015 г. -  г-жа Милена Рашева -  
управител;
3 Е т  ’’Гергана Георгиева -  Гери” - оферта № 3/11.03.2015 г. - без представител;
4.”ЛКС” ООД - оферта № 4/11.03.2015 г. - без представител;
5.”Болкан Мийл” ЕООД - оферта № 5/11.03.2015 г. -  г-н Илиян Младенов -  управител.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори офертите и провери за 
наличието на съответния брой отделни запечатани пликове, съобразно обособените 
позиции за които се участва, след което трима от нейните членове и един от 
присъстващите представители на участниците подписаха пликовете с №№3 на 
участниците.

След това комисията отвори пликовете с №№ 2 и трима от членовете й и един от 
присъстващите представители на участниците подписаха всички документи, съдържащи 
се в тях. Комисията отвори пликовете с №№1 на участниците и оповести документите и 
информацията, които те съдържат и провери съответствието им със списъка по чл. 56, 
ал.1, т. 14 от ЗОП.
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С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Работата на комисията продължи на закрито заседание. Комисията провери 
документите от пликове №№1, за съответствие с критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

Настоящия протокол съдържа констатациите относно наличието и редовността на 
представените от участниците документи в пликове с №№ 1, по реда, описан по-горе, в 
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

1.„Парти Фууд” ДЗЗД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение представените договори 
за създаване на гражданско дружество.

Участника “Парти Фууд” ДЗЗД е гражданско дружество, учредено между “Парти Сервиз” 
ООД и “Булсор Груп”ООД. Предоставен е договор за създаване на гражданско дружество 
“Парти Фууд” ДЗЗД, сключен на 12.08.2004 г. между ЕТ “Веселин Чолаков -  ПАРТИ 
СЕРВИЗ” и “БУЛСОР ТРУП” ООД. Съгласно чл.1 от сключения договор, съдружниците 
обединяват общи усилия за снабдяване с хранителни продукти дружеството “Мини 
Марица Изток”ЕАД. Съгласно чл. 3 от същия, действието му изтича с изпълнение 
предмета на договора за гражданско дружество. Предоставени са две допълнителни 
споразумения към договора за гражданско дружество от 12.08.2004г. с дати на подписване 
23.06.2006 г. и 15.12.2014 г. Допълнителното споразумение към договор за гражданско 
дружество от 23.06.2006 г. касае прехвърляне на участието от ЕТ “Веселин Чолаков -  
ПАРТИ СЕРВИЗ” на “Парти Сервиз” ООД, като всички права, задължения и фактически 
отношения се поемат изцяло от “Парти Сервиз” ООД. Съгласно допълнително 
споразумение от 15.12.2014г. е разширен предмета на договора от 12.08.2004г., като към 
същия се прибавя “Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
“Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и дежурния персонал в 
УМБАЛ”Александровска” ЕАД””. Съгласно чл. 3 от същото споразумение, срокът на 
договора за гражданско дружество от 2004г. се удължава до изпълнение на обществената 
поръчка - “Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и дежурния персонал в 
УМБАЛ”Александровска” ЕАД””.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Парти Фууд” ДЗЗД следва да представи:

1 .Допълнително споразумение към договора за гражданско дружество от 12.08.2004 г., от 
което да е видно, че съдружниците в създаденото ДЗЗД ще обединят общи усилия за 
изпълнение (ако бъдат определени за изпълнители) на обявената обществена поръчка с 
предмет „Приготвяне на храна по диети за стационарно болни по клиники и отделения, 
поддръжка и експлоатация на кухненски блок на територията на УМБАЛ ’’Царица 
Иоанна-ИСУЛ” ЕАД, както и да се декларира от съдружниците в „Парти Фууд” ДЗЗД, че 
в срока на договора, същите ще са солидарно отговорни за качественото изпълнение на 
договора.

2. “Ню Проджектс Консулт” ЕООД - всички документи, съдържащи се в офертата на 
участника са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен 
към офертата и предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника 
съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

3. ЕТ ’’Гергана Георгиева -  Гери” - всички документи, съдържащи се в офертата на 
участника са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен



към офертата и предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника 
съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

4. ’’JIKC” ООД - Комисията отвори плик № 1 и констатира, че същия не съдържа оферта 
за участие в процедурата. В плика са поставени непопълнени, неподписани и 
неподпечатани декларации от документацията на Възложителя.

Комисията не може да направи извод за авторство и принадлежност на 
представената оферта с входящ № 4, постъпила на 11.03.2015 г. в 11:30 часа, тъй като не 
са налице ЕИК или ЕГН, посредством които правния субект да бъде персонифициран. 
Предвид гореизложеното комисията счете, че не е на лице воля за представяне на оферта 
в обявената процедура от страна на посоченото на плика юридическо лице „ЛКС“ ООД, 
поради липса на подпис на физическо лице, което го представлява. По тази причина 
Комисията е в невъзможност да осъществи правомощията си, вменени от законодателя по 
силата на разпоредбата на чл. 68 ал. 8 от ЗОП, когато установи липса на документи да 
изпрати протокола до всички участници, предвид факта, че не е представен подписан 
документ, който да удостоверява кой е правния субект подал плика с входящ № 4, 
постъпил на 11.03.2015 г. в 11:30 часа.

5. ’’Болкан Мийл” ЕООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с 
критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по установяване съответствието на 
офертите със списъка на документите, приложен към офертата и предварително обявените 
от възложителя условия. Съдържа изчерпателен списък на липсващите и нередовни 
документи в офертите на участниците, и посочва вида на документите, които съответните 
участници следва да представят допълнително в законоустановения срок. Протоколът енеустановен

Ъ . - . Ш , :подписан от председателя и членовете на комисията на

Комисия:
Председател:

Членове:
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