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•ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ

И Р о  т  о  к  о  л

от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 9 /девет/ кв. м. за 
поставяне и монтиране на вендинг автомати за топли напитки, студени напитки и

пакеп г иран и хран и

Днес, 23Л 1.2015 г. от 10.00 часа на основание Заповед № РД-02-586/23.11.2015 г., в 
Заседателната зала на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД 
се събра комисия в състав:

Председател: Г-жа Десислава Кирилова -  Зам.-директор по ИД 
Секретар: Г-жа Даниела Минчева -  АО в сектор „ДДГГ 
Членове: 1. Г-жа Румяна Доганова -  Н-к сектор „ДДГГ

2. Г-н Владимир Вълков -  юрисконсулт
3. Г-н Йончо Йончев -  Р-л сектор техническо поддържане - за 

разглеждане и оценка на постъпилите предложения в обявения търг с тайно наддаване при 
закрито заседание за отдаване под наем на площ от 9 /девет/ кв. м. за поставяне и монтиране 
на вендинг автомати за топли напитки, студени напитки и пакетирани храни.

Комисията констатира, че до крайния срок за подаване на оферти, са подадени 3 
/три/ заявления за участие, както следва:

1. „КУБАСЪН” ЕООД -  вх. №1/19.11.2015г. 11.56 часа - без представител на 
днешното заседание;

2. „ВЕРДИКО ДИСТРИБЮШЪН СЪРВИСИЗ” ЕООД -  вх № 2/20.11.2015 г. 
10.00 ч. -  преставлявано на днешното заседание от управителя Емил Георгиев Джумайлиев;

3. „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ” ООД -  вх. № 3/20.11.2015 г. 11.00 часа - 
представлявано на днешното заседание от управителя Иван Стефанов Попов.

Комисията установи, че всички заявления са подадени в запечатани и непрозрачни 
пликове, оформени и надписани съгласно условията на тръжната процедура. Председателят 
на комисията обяви, че са налице законовите и тръжни условия за провеждане на 
процедурата и пристъпи към отваряне и разглеждане на предложенията.

Утвърдил:
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I. По отношение на „КУБАСЪН” ЕООД. Предложението на участника от външна 
страна е пълно и съдържа всички необходими документи, представени и оформени в 
съответствие е тръжните условия, е изключение на представения каталог /на английски 
език/ и приобщените към него документи, доказващи вида, марката, модела, както и 
техническите параметри на предлаганите вендинг автомати за топли напитки, които следва 
да са съобразени е минималните изисквания, посочени в тръжната документация.

1. Комисията установи, че в посочената характеристика на предлаганите вендинг 
автомати за топли напитки Zanusi, модел „Astro"’ не е посочено, че същите имат опция за 
поставяне на водни филтри, необходими за омекотяваме и деароматизиране на вода, 
каквото е изискването на възложителя, обективирано в специфичните изисквания към 
вендинг автоматите -  част от тръжната документация.

2. Комисията установи, че участникът „КУБАСЪН” ЕООД, чрез представената в 
офертата си номенклатура на напитките, не е покрил минималните изисквания за топли 
напитки, които следва да предлагат вендинг автоматите. В специфичните изисквания към 
вендинг автоматите -  част от тръжната документация, възложителят е посочил минимално 
следната номенклатура от топли напитки, а именно: еспресо, дълго еспресо, еспресо със 
сметана, капучино, мокачино, нес кафе, нес кафе с мляко, безкофепново кафе, без 
кофеиново кафе със сметана, топло мляко, топло мляко с шоколад, топъл шоколад и чай.

Участникът „КУБАСЪН” ЕООД е предложил следната номенклатура от топли 
напитки, която се предлага от вендинг автоматите Zanusi, модел „Astro"', а именно: кафе 
еспресо, кафе еспресо дълго, кафе със сметана, капучино, капучино с шоколад, кафе с 
мляко, кафе без кофеин, кафе без кофеин със сметана, нес кафе, нес кафе двойно, нес кафе 
със сметана, нес кафе с мляко, нес кафе 3 в 1, шоколад, двоен шоколад, топло мляко, мляко 
с какао, чай.

Видно от номенклатурата на предложените от участника топли напитки, сравнена е 
номенклатурата на топлите напитки посочена от възложителя в специфичните изисквания 
към вендинг автоматите, липсва предлагане на „мокачино” и „топло мляко с шоколад".

С оглед на изложеното по-горе комисията счита, че участникът „КУБАСЪН” ЕООД 
е представил оферта, кояго въпреки че е редовна от външна страна, то същата разгледана по 
същество не отговаря на предварително заложените специфични изисквания към вендинг 
автоматите и не следва да се допуска до отваряне на ценовото предложение.

II. По отношение на „ВЕРДИКО ДИСТРИБЮШЪН СЪРВИСИЗ” ЕООД.
Предложението на участника от външна страна е пълно и съдържа всички необходими 
документи, представени и оформени в съответствие е тръжните условия, е изключение на 
представения каталог и приобщения към него документ, доказващ вида, марката, модела, 
както и техническите параметри на предлаганите вендинг автомати за топли напитки, които 
следва да са съобразени е минималните изисквания посочени в тръжната докуменгация.

Е Комисията установи, че в посочената характеристика на предлаганите вендинг 
автомати за топли напитки „ZANUSI KAN ТО DUO’ не е посочено, че същите имат опция 
за поставяне на водни филтри, необходими за омекотяваме и деароматизиране на вода. 
каквото е изискването на възложителя, обективирано в специфичните изисквания към 
вендинг автоматите -  част от тръжната документация.

2. Възложителят е посочил минимално следната номенклатура от гоили напитки, 
която следва да бъде включена в офертата на участника: еспресо, дълго еспресо, еспресо 
със сметана, капучино, мокачино, нес кафе, нес кафе с мляко, безкофепново кафе, без 
кофеиново кафе със сметана, топло мляко, топло мляко с шоколад, топъл шоколад и чай.
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Участникът „ВЕРДИКО ДИСТРИБЮШЪН СЪРВИСИЗ” ЕООД е предложил следната 
номенклатура от топли напитки, която ще се предлага ог вендинг автоматите „ZANIJSI 
KANTO DUO”, а именно: 3 вида кафе, 5 вида разтворими напитки. От предложената 
номенклатура е видно, че липсва каквато и да е конкретизация по отношение на 
предлаганите видове кафета и разтворими топли напитки. Тази липса на конкретизация 
води до невъзможност комисията да извърши проверка дали в предложението на участника 
са включени всички топли напитки, заложени като минимално изискване от възложителя 
към вендинг автоматите. Липсата на точно формирано предложение, покриващо 
минималните изисквания на възложителя е съществен порок на представената оферта, 
който не може да бъде саниран, посредством изискване на допълнителни разяснения от 
участника, обратното би довело да нарушаване принципа на равнопоставеност на 
участниците в провежданата тръжна процедура.

С оглед на изложеното по-горе комисията счита, че участникът „ВЕРДИКО 
ДИСТРИБЮШЪН СЪРВИСИЗ” ЕООД е представил оферта, която въпреки че е редовна от 
външна страна, то същата разгледана по същество не отговаря на предварително 
заложените специфични изисквания към вендинг автоматите и не следва да се допуска до 
отваряне на ценовото предложение.

III. По отношение на „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ” ООД.
Предложението на участника от външна страна е пълно и съдържа всички необходими 
документи, представени и оформени в съответствие с тръжните условия. Разгледано по 
същество предложението на участника „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ' ООД 
отговаря на общите и специфични изисквания на възложителя към вендинг автомати за 
топли напитки, студени напитки и пакетирани храни и следва да се допусне до отваряне на 
ценовото предложение.

Ценовото предложение на „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ’ ООД за отдаване 
под наем на площ от 9 /девет/ кв. м. за поставяне и монтиране на вендинг автомати за топли 
напитки, студени напитки и пакетирани храни е в размер на 3867.78 /три хиляди 
осемстотин шестдесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки! с включен ДДС 
месечно.

Комисията предлага да се сключи договор за отдаване под наем на площ от 9 /девег/ 
кв. м. за поставяне и монтиране на вендинг автомати за топли напитки, студени напитки и 
пакетирани храни с „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ’ ООД.

Настоящият протокол, ведно с цялата документация по тръжната процедура е 
предаден на Изпълнителния директор за утвърж даване.

Председател: Десислава Кирилова

Секретар: Даниела Минчева

Членове: Владимир Вълков

Румяна Доганова 

Йончо Йончев


