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ПРОТОКОЛ № 3

За работата на комисията за провеждане на открита процедура 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.

На 03.04.2015 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. С писмо Изх. 
№ 281 /30.03.2015 г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на 
отваряне на Пликове №№ 3 на допуснатите участници.

На заседанието на комисията присъстваха надлежно упълномощените 
представители г-н Володя Златев -  упълномощен представител на „Парти Фууд” 
ДЗЗД, г-жа Милена Рашева -  управител на “Ню Проджектс Консулт” ЕООД, г-жа 
Надежда Ферова - прокурист на ЕТ ’’Гергана Георгиева -  Гери” и г-н Илиян 
Младенов -  управител на ’’Болкан Мийл” ЕООД.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на допуснатите 
участници.

Ценовите предложения от офертите на участниците са както следва:

1. „Парти Фууд” ДЗЗД:
оферирана цена (пролет/лято) -  0.87 лв. без ДДС; 
оферирана цена (есен/зима) -  0.80 лв. без ДДС;
Обща цена -  0.84 лв. без ДДС

2. “Ню Проджектс Консулт” ЕООД:
оферирана цена (пролет/лято) -  0.92 лв. без ДДС; 
оферирана цена (есен/зима) -  0.96 лв. без ДДС;
Обща цена -  0.94 лв. без ДДС

3.ЕТ ’’Гергана Георгиева -  Гери”:
оферирана цена (пролет/лято) -  0.58 лв. без ДДС; 
оферирана цена (есен/зима) -  0.62 лв. без ДДС;
Обща цена -  0.60 лв. без ДДС



4.”Болкан Мийл” ЕООД:
оферирана цена (пролет/лято) -  0.82 лв. без ДДС; 
оферирана цена (есен/зима) -  0.82 лв. без ДДС;

Обща цена -  0.82 лв. без ДДС

С Писмо Изх. № 305 - 06.04.2015 г. на основание чл.70 ал.1 от ЗОП беше 
поискана писмена обосновка на посочените в офертите цени на хранителни продукти 
от ЕТ ’’Гергана Георгиева -  Гери”.

Участникът представи исканата обосновка преди изтичане на крайния срок.

С Писмо Изх. № 337 - 17.04.2015 г. на основание чл.68 ал.11, т.2а от ЗОП беше 
поискано остойностяване на приложените към документацията примерни менюта по 
диети 5, 9 и 15 съобразно оферираните единични цени без ДДС за сезон пролет/лято и 
есен/зима от ЕТ ”Гергана Георгиева -  Гери”.

Участникът представи исканото остойностяване преди изтичане на крайния
срок.

Поради невъзможност да участва в работата на комисията със Заповед № РД- 02- 
243/12.05.2015 г. г-н Евгени Тодоров беше заменен като председател от г-н В. Вълков 
редовен член. Допълнен бе състава на резервните членове на комисията с г-жа Ноарика 
Димитрова -  инструктор по хранене. Състава на комисията беше допълнен с резервния 
член г-жа Ноарика Димитрова.

I. С представената обосновка, едноличният търговец е посочил обективно 
обстоятелство, свързано с „наличието на изключително благоприятно условие за 
участника” по смисъла на чл.70, ал.2, т.З от ЗОП, базирано на богатия опит /около 11 г./ 
в болничното хранене, като за периода от 22.08.2003 г. до 29.12.2014 г. -  без 
прекъсване, организира столово болнично хранене на шест структури на 
Военномедицинска академия-София. Участникът е организирал и болничното хранене 
на две многопрофилни болници за активно лечение -  Н-ра МБАЛ-София за периода от
17.10.2005 г. до 17.10.2006 г. и МБАЛ -  Поморие за периода от 27.12.2005 г. до
30.04.2012 г.

Комисията отчита факта на дългогодишния опит на участника ЕТ „Гергана 
Георгиева -  Гери” в областта на лечебното хранене, но сам по себе си, опитът не би 
следвало да се приема като изключително благоприятно условие, защото той е присъщ 
за всички участници в процедурата. На следващо място, Комисията счита, че 
представените аргументи в подкрепа на твърдяното изключително благоприятно 
условие от участника ЕТ „Гергана Георгиева -  Гери”, не представляват обективни 
обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП. Богатият опит и практика, базирани на 
сключени договори за предоставяне на услуги в областта на болничното хранене са от 
естеството да доведат до по-качествено изпълнение на поръчката, но не са с характер да 
повлияят на значително по-ниската обща цена на предлаганата услуга, която е с 30.7 на 
сто по-благоприятна от средната стойност на предложената цена от останалите
участници.

II. Като изключително благоприятно условие при формиране на предложението 
в ценовата си оферта, участникът е посочил използването на разработените за нуждите 
на ЕТ „Гергана Георгиева -  Гери” „Система за организацията на технологичния 
процес””и „Система за управление на персонала”, които системи се основават на т. нар. 
система на „заснемане” на технологичните операции на работното място. Посредством 
въведените по-горе описани системи, участникът твърди, че се осигурява: 
функционална заменяемост, гъвкавост и оптималност при изпълнение на служебните



задължения; оптимизация чрез използване на готови разфасовки от месо и други; 
свеждане до минимум технологичните операции, свързани с предварителната 
обработка на суровините, както и други, описани в представената обосновка. 
Участникът твърди, че за изпълнение на поръчката предвижда използването на 3 бр. 
конвектомати, които се съхраняват на склад, и посредством които ще се сведе до 
технологичен минимум времето за подготовка на ястията с около 50 %, а за труд — от 30 
до 40 %. Твърди се, че при прилагането на визираните в обосновката методики се 
постига ефективна организация, в резултат на което се намалява необходимата работна 
сила от 50 до 60%. В обосновката е посочено, че прилаганите от ЕТ „Гергана Георгиева 
-  Гери” системи, пряко определят политика за постигане на икономичност при 
изпълнение на поръката и имат пряко отношение за формирането на представеното 
ценово предложение в ценовата оферта.

Комисията не приема за релевантни посочените от участника аргументи, въз 
основа на които по безспорен начин да изгради вътрешно убеждение за наличие на 
„изключително благоприятно условие за участника по смисъла на чл.70, ал.2, т.З от 
ЗОП или наличие на „икономичност при изпълнение на обществената поръчка” по 
смисъла на чл.70, ал.2, т.4 от ЗОП. С прилагане на въведените системи, участникът 
действително би намалил работната сила за осъществяване предмета на поръчката, но 
фактът на намаляване на разходите от фонд работна заплата, сам по себе си, не би 
могъл да се отрази до такава степен върху крайната предлагана цена, че същата да бъде 
драстично по-ниска от средната стойност на предложената цена от останалите 
участници.

III. Комисията анализира представеният с писмената обосновка разчет за 
прогнозни годишни разходи при изпълнение на поръчката. В него, посредством 
табличен вид, участникът е заложил следните разходи на годишна база:

- Заплати и осигуровки-59300.52 лв.;
Дооборудване на кухненски блок с необходимата техника — 0.00 лв.
/предвидено е, че техниката за дооборудване е налична на склад!',

- Месечен наем -  49200.00 лв.;
- Работно облекло - 150.00 лв.;
- Почистващи препарати и дезинфектанти -  342.00 лв.;
- Еднократна посуда -  11340.00 лв.;
- Текущи ремонти в кухненски блок -  170.00 лв.;
- Канцеларски материали -  120.00 лв.;
- НАССР разрешение на обхвата -  833.00 лв.;
- Охрана на труда и Г М П -335.00 лв.;
- Вирусологични изследвания -  496.00 лв.;
- Пожарна безопасност-100.00 лв.;

Регистрация на обекта -  30.00 лв.;
- Дезинсекция и детатизация -  182.00 лв.;
- Разходи консумативи, такса смет -  19000.00 лв.;
- Разходи хранителни продукти -  272244.38 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ: 413 842.90 лв.
Участникът е предвидил прогнозни годишни приходи от изпълнение на 

поръчката в размер на 418 837.50 лв., както и прогнозен годишен резултат /печалба/ в 
размер на 4994.60 лв.

Комисията, след подробен анализ на така представения разчет, изготвен на 
годишна база, съобразявайки се с ноторно известния факт, че формирането на печалба е 
изключително в прерогативите на всеки търговец установи, че посочената от ЕТ 
„Гергана Георгиева -  Гери” печалба е нереална. Участникът е формирал печалбата си 
като стойност, представляваща разликата между прогнозираните приходи и разходи по 
изпълнение на поръчката, определени на годишна база. По мнение на комисията, 
сумата в размер на 4994.60 лв. представлява облагаема данъчна основа, върху която



участникът трябва да начисли изискуемата данъчна ставка за съответния данък. Едва 
след приспадане на данъчното задължение, получената стойност би представлявала 
чистата печалба на търговеца от реализирането на обществената поръчка.

IV. Като други обективни предпоставки при формиране на ценовата си оферта, 
в представената писмена обосновка, участникът е посочил:

1. Сравнително големият оборот на ЕТ „Гергана Георгиева — Гери , което 
обстоятелство позволява търговецът да работи с ниска норма печалба;

2. Увеличаване обема на работа на търговеца, което влияе положително при 
постигането на по-изгодни доставни цени на хранителните продукти.

Комисията счита, че изложените аргументи в тази насока не са подкрепени с 
никакви доказателства. В представената писмена обосновка, участникът е посочил, че 
за периода от 22.08.2003 г. до 29.12.2014 г. -  без прекъсване е организирал столово 
болнично хранене на шест структури на Военномедицинска академия-София, както и 
на две многопрофилни болници за активно лечение -  II-ра МБАЛ-София за периода от
17.10.2005 г. до 17.10.2006 г. и МБАЛ -  Поморие за периода от 27.12.2005 г. до
30.04.2012 г. При положение, че сключените договори с посочените по-горе лечебни 
заведения са изтекли и липсва друга релевантна информация в писмената обосновка на 
участника в тази насока, комисията счита, че изложените от ЕТ „Гергана Георгиева -  
Гери” аргументи за наличие на сравнително голям оборот и увеличен обем на работа са 
недоказани, и като такива същите не би следвало да се приемат за основателни.

В обобщение на горното, комисията счита, че изложените от участника 
твърдения не са подкрепени от релевантни доказателства, обективни анализи на 
ценовото предложение и/или други допълнителни факти, от които комисията да 
направи обективно обоснован извод за наличие на „изключително благоприятно 
условие за участника” по смисъла на чл.70, ал.2, т.З от ЗОП или наличие на 
„икономичност при изпълнение на обществената поръчка” по смисъла на чл.70, 
ал.2, т.4 от ЗОП в представената писмена обосновка на ЕТ ”Гергана Георгиева — 
Г ери”

По отношение на представеното от участника ЕТ ”Гергана Георгиева — Гери” 
остойностяване на примерни менюта съгласно ценовото предложение на участника с 
вх. № 828/22.04.2015 г., комисията констатира следното:

1. Участникът е калкулирал средни дневни стойности без ДДС в зависимост от 
сезона както следва:

- Диета 5 - Средно дневна стойност на меню -  2.24 лв. сезон пролет/лято, 2.52 лв. 
сезон есен/зима.

- Диета 9 - Средно дневна стойност на меню -  2.56 лв. сезон пролет/лято, 2.69 лв. 
сезон есен/зима.

- Диета 15 - Средно дневна стойност на меню -  2.21 лв. сезон пролет/лято, 2.41 
лв. сезон есен/зима.

Съгласно техническото предложение, изпълнението на поръчката следва да бъде 
в ценови диапазон от минимум 4.00 лв. без ДДС до максимум 4.50 лв. без ДДС за 
храноден. Възложителят е предоставил примерни менюта по конкретните диети 
ползвани от лечебното заведение съгласувани с инструкторите от сектор ’’Лечебно 
хранене”. Предоставеното остойностяване на посочените примерни менюта съгласно 
офеританите в ценовото предложение на участника цени на ястия и хранителни 
продукти влиза в противоречие с подписаното техническо предложение изготвено по 
Приложение № 8.

На основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, комисията не приема писмената обосновка 
и предлага участника ЕТ ’’Гергана Георгиева — Гери” за отстраняване от участие в 
процедурата.



Класирането се извърши съобразно избрания критерии за най — ниска цена, при 
изпълнени всички изисквания на Възложителя, заложени в документацията и е както 
следва:

I - во място - ’’Болкан Мийл” ЕООД - цена -  0.82 лв. без ДДС;
II - ро място - „Парти Фууд” ДЗЗД - цена -  0.84 лв. без ДДС;
III - то място - “Ню Проджектс Консулт” ЕООД - цена -  0.94 лв. без Д ДС.

С това Комисията приключи работата си в предвидения за това срок и на 
основание чл. 72, ал.2 от ЗОП, предава, пгютоколре от работата си ведно с цялата 
документация на Възложителя на ....ДО./.КЛ.?.<& ?.за постановяване на решение по 
чл.73 от ЗОП.

Комисия:
Председател:

Членове:


