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ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РД -  03 -  42 

София, 18.05.2015 г.

На основание чл. 73 от ЗОП и Протокол № 1 / 23.03.2015 г., Протокол № 2 / 30.03.2015 г. 
и Протокол № 3 / 18.05.2015 г. за резултатите от работата на комисията, назначена със 
Заповед №-РД- 02-127/12.03.2015 г. и Заповед №-РД- 02-243/12.05.2015 г. за провеждане на 
открита процедура „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, публикувана в Агенцията за обществени поръчки под № 
00494-2015-0003.

О Б Я В Я В А М

Класирането на участниците на база най-ниска цена, както следва:
I - во място - ’’Болкан Мийл” ЕООД
II - ро място - „Парти Фууд” ДЗЗД
III - то място - “Ню Проджектс Консулт” ЕООД

О П Р Е Д Е Л Я М

Фирмата, класирана на I-во място - ’’Болкан Мийл” ЕООД за изпълнител на 
обществената поръчка.

О Т С Т Р А Н Я В А М

l.Ha основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата 
участника ”ЛКС” ООД.

Мотиви:
Не може да се 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. 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 е невъзможно да 
бъдат осъществени правомощията, вменени от законодателя по силата на разпоредбата на чл. 68 
ал. 8 от ЗОП, когато бъде установена 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.

2-На основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата ЕТ ’’Гергана 
Г еоргиева -  Гери”
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Мотиви:
Дългогодишния опит на участника ЕТ „Гергана Георгиева -  Гери” в областта на лечебното 
хранене сам по себе си не би следвало да се приема като изключително благоприятно условие, 
защото той е присъщ за всички участници в процедурата. Представените аргументи в подкрепа 
на твърдяното за изключително благоприятно условие от участника ЕТ „Гергана Георгиева -  
Гери”, не представлява 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 естество 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.
Не се приемат за релевантни посочените от участника аргументи, въз основа на които по 
безспорен начин да се докаже 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.
Така представения разчет, изготвен на годишна база, съобразявайки се с ноторно известния 
факт, че формирането на печалба е изключително в прерогативите на всеки търговец, 
посочената от ЕТ „Гергана Георгиева -  Гери” печалба е нереалистична. Участникът е формирал 
печалбата си като стойност, представляваща разликата между прогнозираните приходи и 
разходи по изпълнение на поръчката, определени на годишна база. 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.
Като други обективни предпоставки при формиране на ценовата си оферта в представената 
писмена обосновка участникът е посочил сравнително големият оборот на ЕТ „Гергана 
Георгиева -  Гери”, което обстоятелство позволява търговецът да работи с ниска норма печалба, 
и увеличаване обема на работа на търговеца, което влияе положително при постигането на по- 
изгодни доставни цени на хранителните продукти. Изложените аргументи 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 -  И-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 считам, 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.
Съгласно техническото предложение, изпълнението на поръчката следва да бъде в ценови 
Диапазон от минимум 4.00 лв. без ДПС до максимум 4.50 лв. без 7Т7ТГ За хпаноден. 
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 оферираните в ценовото 
предложение на участника цени на ястия и хранителни продукти влиза в противоречие с 
подписаното техническо предложение изготвено по Приложение № 8.
Изложените от участника твърдения не са подкрепени от релевантни доказателства, 
обективни анализи на ценовото предложение и/или други допълнителни факти, от които 
да се 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 -  Гери”.

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за з 
дневен срок от получаването му. i
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