
“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ” ЕООД
град Пловдив, бул. ”Пещерско шосе” № 68, тел. 032 643284; тел./факс 032 643 241,

е-mail:  psichodis@abv.bg

  П Р О Т О К О Л  № 3 

от  разглеждането,  оценяването  и  класирането  на  постъпилите  оферти  за
провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен
персонал в „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД“ 

    Днес, 03.07.2017 г. в 12:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 580/12.06.2017
г. на Управителя на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД в състав:  
Председател:  --------------------------------------------  (заличено  на  основание  чл.  2  от
ЗЗЛД)

Членове: 
  1.  ------------------------------------------------------ (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)
  2. ------------------------------------------------------ (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД), 

се събра в  сградата на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД – град Пловдив, бул. „Пещерско
шосе“  №  68,  ет.  2,  за  разглеждане,  оценка  и  класиране  на  постъпилите  оферти  за
участие  в  процедура  по  ЗОП  –  публично  състезание,  с  предмет: „Приготвяне  и
доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в „Център за
психично здраве – Пловдив“ ЕООД“. 

На своето предходно заседание, за резултатите от което е оформен Протокол №
2/21.06.2017 г., Комисията разгледа представените документи по същество, анализира
съдържанието им и провери за  съответствието им с изискванията  за  изпълнение на
поръчката и изискванията към участниците в процедурата, съгласно документацията за
участие. 

С оглед констатациите в Протокол № 2, на основание чл. 104 ал. 4 от ЗОП и чл.
54 ал. 8 и 9 от ППЗОП, същият е публикуван в профила на купувача на Възложителя
„ЦПЗ Пловдив“ ЕООД на 21.06.2017 г. и в същия ден е изпратен с препоръчано писмо с
обратна разписка на участниците в процедурата, с оглед възможността, в срок до 5 (пет)
работни дни от получаване на настоящия протокол, да представят нова информация, да
допълнят или да пояснят представената информация. 

Съгласно изискванията на Възложителя, документите от участниците е следвало
да се предоставят в „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68 –
ет. 2, Технически сътрудник, в запечатан плик с надпис: „Допълнителни документи по
обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставяне на храна за пациенти и
дежурен  персонал  в  „Център  за  психично  здраве  Пловдив“  ЕООД“,  от:
…………………………………………,  на  вниманието  на  Комисията  за  провеждане  на
процедурата“.
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В законоустановения срок, съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, са постъпили по реда
на подаването им, Допълнителни документи от участниците, както следва: 

1. „НАДЕЖДА-2000“ ЕООД – вх. № 1401/26.06.2017 г., 10,24 часа;
2. „Парти Фууд“ ДЗЗД – вх. № 1424/28.06.2017 г., 10,10 часа;
3. „Д и М Инвестмънт“ ООД – вх. № 1441/29.06.2017 г., 11,35 часа.

Комисията продължи работа по разглеждането по същество за съответствие на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с поставените от Възложителя изисквания към
личното състояние и критериите за подбор на участниците.

При прегледа на допълнително представените документи, Комисията констатира
следното:

“Надежда 2000”  ЕООД –  представя  ЕЕДОП, придружен с  копие  на  изпълнен
договор с предмет: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за
пациенти на МБАЛ „Свети Пантелеймон Пловдив“ ЕООД, ведно с Приложение № 1 –
Хранене 2014 – 2015 г. – в таблична форма, съдържащ записвания, както следва: пореден
№, видове диети, единица мярка, прогнозен брой хранодни.

-  В Част  III: Основания за изключване, А: Основания, свързани с наказателни
присъди, за оператора – че не е издадена по отношение на икономическия оператор или
на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или
което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол
в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе
основания,  която  е  произнесена  най-много  преди  пет  години,  или  съгласно  която
продължава  да  се  прилага  период  на  изключване,  пряко  определен  в  присъдата,
участникът  е  отбелязал  „не“,  като  в  частта  „Ако  съответните  документи  са  на
разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес,  орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на документа)“, и е посочено Свидетелство за
съдимост,  Районен съд Пловдив,  https://www.rs-plovdiv.com/.  Така отразеното е вярно
посочено, предвид факта, че компетентен за издаване на свидетелство за съдимост на
лицата  е  Районен  съд.  Следва  да  се  отбележи  обаче  ноторно  известния  факт,  че
свидетелство за  съдимост не  се  представя  на  Възложител служебно,  а  се  издава  на
правоимащото лице, при представяне на необходими лични документи. Ето защо, в тази
част, Комисията приема, че ЕЕДОП не следва да съдържа посочване на уеб адрес на
органа, издаващ свидетелството за съдимост, предвид обстоятелството, че съответният
документ  не  е  на  разположение  на  Възложителя  в  електронен  формат,  но  така
изложеното  на  самостоятелно  основание  не  съставлява  съществено  нарушение  при
попълването на ЕЕДОП. 

-  В  Част  IV:  Критерии  за  подбор,  А:  Годност,  1)  Вписване  в  съответен
професионален или търговски регистър, участникът е посочил, че е вписан в регистъра
на БАБХ с Обект – Кухня-майка с дейност Кетъринг и разполага с МПС – хладилен за
превоз  на  храни от  животински произход.  В пункт 2),  в  частта,  в  която се  посочва
„Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да
може  икономическият  оператор  да  изпълни  съответната  услуга  в  държавата  на
установяване?“, участникът е отговорил „Да“, което кореспондира с изложеното в т. 1 и
е в съответствие с изричното изискване на Възложителя в т. 3.1. от Документацията за
участие  –  Годност/правоспособност  за  упражняване  на  професионална  дейност,
Участникът задължително да разполага с минимум един обект, в който ще се приготвя
храната,  регистриран по чл.  12 от  ЗХ.  Ето защо в тази част,  Комисията  приема,  че
ЕЕДОП е коректно оформен.
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-  В  Част  IV:  Критерии  за  подбор,  Б:  Икономическо  и  финансово  състояние,
ЕЕДОП е коректно попълнен – същият не съдържа отбелязване на информация, която
не се изисква от Възложителя.

- В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности,
представеният  ЕЕДОП  е  попълнен  коректно  -  в  т.  2  съдържа  записване  за  лице,
отговарящо за контрола на качеството на храната, посочен е професионален опит. 

-  ЕЕДОП в  частта  по  т.  8)  „Средна  численост  на  състава  на  икономическия
оператор и броят на ръководния персонал през последните три години“ е попълнен,
декларирана е информация от икономическия оператор.

- В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности,
представеният  ЕЕДОП,  в  т.  1б)  се  съдържа  записване  за  броя  години  –  период,
определен  в  обявлението,  спрямо  който  се  преценя  дали  участникът  отговаря  на
изискванията на Възложителя през референтния период да  е  предоставил услуги от
посочения вид. 

Съгласно  Документацията  за  участие,  II Изисквания  към  участниците,  т.  3.
Критерии  за  подбор  на  участниците,  подточка  3.3.  Технически  и  професионални
способности,  3.3.2  –  Възложителят  е  поставил  изискване  Участникът  да  притежава
опит  в  предоставянето  на  услуги,  сходни или  еднакви  с  предмета  на  обществената
поръчка,  поради  което  следва  през  последните  три  години,  считано  от  датата  на
подаване на офертата си за участие, да има приключен поне 1 (един) договор за услуги
по приготвяне и  доставяне  на  храна за  институции,  предоставящи социални услуги
и/или  лечебни  заведения,  при  среднодневно  количество  –  200  хранодни.  За
удостоверяване  на  съответствието  с  посоченото  изискване  за  подбор,  участникът
посочва Договор с наименование: „Приготвяне и ежедневна доставка на готова храна по
определени диети  за  пациентите  на  „МБАЛ Св.  Пантелеймон –  Пловдив“  ЕООД,  с
период 15.07.2015 г.  – 15.07.2016 г.,  с отразен получател „СБПФЗАЛ – Д.П.Кудоглу“
ЕООД Пловдив. Комисията счита, че в таблицата на ЕЕДОП в частта „Получател“ се
касае за техническа грешка, тъй като, видно от частта „Описание“, а и представения
Договор – получател се явява не „СБПФЗАЛ Д.П. Кудоглу“ ЕООД Пловдив, а „МБАЛ
„Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД. 

Независимо от изложеното обаче, налице са следните обстоятелства: Видно от
депозирания  с  ЕЕДОП  Договор  от  15.07.2015  г.,  сключен  между  МБАЛ  „Св.
Пантелеймон“  –  Пловдив“  ЕООД  -  Възложител  и  „НАДЕЖДА  2000“  ЕООД  –
Изпълнител,  Приложение  №  1  към  същия  отразява  прогнозния  брой  хранодни  за
периода на действие на договора, които в общ брой са  59206. Изчислено съобразно
периода на  договора – 365 дни,  Комисията  установи,  че  среднодневното количество
приготвена и доставена храна по представения от участника договор е  162 хранодни.
Както се посочи по-горе, Възложителят е поставил критерий за подбор – участникът да
притежава опит, изразяващ се в изпълнен в последните 3 (три) години преди датата на
подаване на офертата, поне 1 (един) договор за услуги по приготвяне и доставяне на
храна  за  институции,  предоставящи социални услуги  и/или  лечебни  заведения,  при
среднодневно количество –   200 хранодни  .
Видно от представения Договор с приложение, а и при извършената справка на сайта на
АОП http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?
_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616
F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69
643D333133333239, се установяват прогнозните количества – съответно в общ брой –
59206, с обща стойност на договора - до 17192,80 лева с включен ДДС, при единични
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цени и брой хранодни – съобразно Приложение № 1 към Договора, а именно: прогнозен
брой хранодни за периода на договора (1 /една/ година – 59206. Видно от информация
за  изпълнение  на  договор  за  обществена  поръчка  -  http://www.aop.bg/case2.php?
mode=show_doc&doc_id=762920&newver=2, изплатената сума по договора е 171663,89
лева,  с включен ДДС. Тази сума е по-ниска от прогнозната максимална стойност на
договора, респ. води до извод, че ПРОГНОЗНОТО КОЛИЧЕСТВО ПО ДОГОВОРА НЕ
Е НАДВИШЕНО, т.е. изпълнението по договора е при среднодневно количество не
повече от прогнозното такова при сключване на договора - 162 хранодни.  

При  това положение, налага се извод, че за Участника „НАДЕЖДА 2000“
ЕООД  е  в  сила  обстоятелството:  НЕСЪОТВЕТСТВИЕ  С  ВЪВЕДЕНИТЕ
МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ по отношение на изискването -
Участникът  да  притежава  опит  в  предоставянето  на  услуги,  сходни  или  еднакви  с
предмета на обществената поръчка, поради което следва през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата си за участие, да има приключен поне 1
(един)  договор  за  услуги  по  приготвяне  и  доставяне  на  храна  за  институции,
предоставящи социални услуги и/или лечебни заведения, при среднодневно количество
– 200 хранодни  .

Както се посочи по-горе,  извършена е проверка на декларираните данни,  при
която е  констатирано,  че участникът не изпълнява изискванията  на  Възложителя по
отношение  на  въведен  „Критерий  за  подбор“,  което  представлява  основание  за
отстраняването му от по-нататъшно участие в процедурата. 
 

С оглед изложеното, Комисията  р е ш и: 
На основание  чл.  59  ал.  1  т.  3  вр.  ал.  2  от  ЗОП и  чл.  107  т.  1  от  ЗОП,

ПРЕДЛАГА участникът „НАДЕЖДА 2000“  ЕООД да  се  отстрани от  участие  в
процедурата.

„Парти Фууд“ ДЗЗД  представя ЕЕДОП по образец от “Булсор Груп“ ООД и
Списък – декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54 ал. 2 и чл. 55 ал. 3
от ЗОП, във връзка с чл. 44 ал. 1 от ППЗОП. Комисията констатира, че участникът е
представил  допълнително  изисканите  от  Комисията  документи.  Допълнително
представените документи бяха приложени към офертата на участника.

Направи се проверка за съответствието на документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП
с  изискванията  към  личното  състояние  и  критериите  за  подбор,  поставени  от
Възложителя, включително на допълнително представените документи, и се установи,
че  документите  по  чл.  39  ал.  2  от  ППЗОП  на  „Парти  Фууд“  ДЗЗД  отговарят  на
изискванията на Възложителя. 

С оглед изложеното, Комисията  р е ш и:
ДОПУСКА до участие в процедурата „Парти Фууд“ ДЗЗД.

“Д и М Инвестмънт” ООД представя ЕЕДОП по образец от „ВИСКОМ“ ЕООД и
Декларация от Управителя на „ВИСКОМ“ ЕООД по чл. 65 ал. 3 от ЗОП за съгласие за
ползване  капацитета  на  Дружеството  от  участника  „Д  и  М  Инвестмънт“  ООД  –
касателно декларирания на разположение т.а. „Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ“ с рег. №
РВ  5407  РА.  Комисията  констатира,  че  участникът  е  представил  допълнително
изисканите  от  Комисията  документи.  Допълнително  представените  документи  бяха
приложени към офертата на участника.

Направи се проверка за съответствието на документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП
с  изискванията  към  личното  състояние  и  критериите  за  подбор,  поставени  от
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Възложителя, включително на допълнително представените документи, и се установи,
че документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП на „Д и М Инвестмънт“ ООД отговарят на
изискванията на Възложителя. 

С оглед изложеното, Комисията  р е ш и:
ДОПУСКА до участие в процедурата „Д и М Инвестмънт“ ООД.

След  извършване  на  гореописаните  действия,  Комисията  продължи  с
разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници „Парти Фууд“
ДЗЗД и „Д и М Инвестмънт“ ООД. На основание чл. 56 ал. 1 от ППЗОП, техническото
предложение на участника „Надежда 2000“ ЕООД не се разглежда. 

По  отношение  на  Техническите  предложения  на  допуснатите  участници,
Комисията констатира следното: 

За „Парти Фууд“ ДЗЗД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 9 към
Документацията  за  участие,  попълнени  са  всички  реквизити,  изискуеми  от
Възложителя; Декларирани са действията по отстраняване на нередности и отклонения
в  договореното,  температурата  на  основното  ястие  към  момента  на  доставката  и
пълната  отговорност  за  вреди,  произтекли  от  приготвена  и  доставена  некачествена
храна. Съдържа се описание на организация и изпълнение на дейностите по договора.

Представени са Декларации по образец № 4, № 5 и № 6 от Документацията за
участие, същите са надлежно попълнени и подписани.

Така  представеното  техническо  предложение  на  „Парти  Фууд“  ДЗЗД
ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

За „Д и М Инвестмънт“ ООД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 9
към  Документацията  за  участие,  попълнени  са  всички  реквизити,  изискуеми  от
Възложителя; Декларирани са действията по отстраняване на нередности и отклонения
в  договореното,  температурата  на  основното  ястие  към  момента  на  доставката  и
пълната  отговорност  за  вреди,  произтекли  от  приготвена  и  доставена  некачествена
храна. Съдържа се описание на организация и изпълнение на дейностите по договора.

Представени са Декларации по образец № 4, № 5 и № 6 от Документацията за
участие, същите са надлежно попълнени и подписани.

Така представеното техническо предложение на „Д и М Инвестмънт“ ООД
ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Предвид съответствието на Техническите предложения на „Парти Фууд“ ДЗЗД и
„Д и М Инвестмънт“ ООД с изискванията на Възложителя, Комисията  р е ш и:

ДОПУСКА  „Парти  Фууд“  ДЗЗД  и  „Д  и  М  Инвестмънт“  ООД  до  по-
нататъшно участие в процедурата. 

Комисията  р е ш и:
Съгласно  изискванията  на  чл.  57  ал.  3  от  ППЗОП,  ДА  ИЗГОТВИ

СЪОБЩЕНИЕ, с което да обяви на Профила на купувача датата, часа и мястото
на отваряне на Ценовите предложения на допуснатите участници –  07.07.2017 г.
(петък) от 12,30 часа в административната сграда на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД – град
Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68, ет. 2, като в посочения ден и час Комисията
ще проведе заседание по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения на
допуснатите участници.
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Настоящият протокол се състои от 6 (шест) страници и е съставен в 1 (един)
екземпляр, който ще се съхранява към документацията на процедурата. 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

Председател: 

/п/ ------------------------------------------------------ (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

Членове: 

 /п/ ------------------------------------------------------ (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

/п/ ------------------------------------------------------ (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)
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