
 «Център за психично здраве - Пловдив» ЕООД 
Град Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 68, тел./факс 032/643241,

 е-mail: psichodis@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 653/12.07.2017 г.

На основание чл. 108 ал. 1 и чл. 109 ал. 2 във връзка с чл. 181 ал. 6 и ал. 8 от
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и отразени резултати и мотиви в Протокол
№ 1 от 13.06.2017 г., Протокол № 2 от 19.06.2017 г., Протокол № 3 от 03.07.2017 г. и
Протокол № 4 от 07.07.2017 г. от дейността на комисия, назначена със Заповед №
580/12.06.2017  г. на  д-р  Мариана  Господинова  –  Управител  на  „ЦПЗ  Пловдив“
ЕООД за  провеждане  на процедура  –  публично  състезание  за  възлагане  на
обществена  поръчка,  публикувана  на сайта  на  АОП  под  №  01077-2017-0001  -
Решение ID 788269 и Обявление ID 788271 на Възложителя „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД
за  провеждане  на  открита  процедура  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”

I. ОБЯВЯВАМ

1. ОТСТРАНЯВАМ  от  участие  в  процедурата  участникът  „НАДЕЖДА-2000“
ЕООД, с оферта, вх. № 2/12.06.2017 г., на основание чл. 107 т. 1 от ЗОП, във
връзка с чл. 59 ал. 1 т. 3 вр. ал. 2 от ЗОП, със следните мотиви: 

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=687474703A2F2F7777772E61
6F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655
F69643D333133333239,  се  установяват  прогнозните  количества  – съответно  в  общ
брой – 59206, с обща стойност на договора - до 17192,80 лева с включен ДДС, при
единични 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.
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изпълнението по договора е при среднодневно количество не повече от
прогнозното такова при сключване на договора - 162 хранодни.  

При  това  положение,  Комисията  е  формирала 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  гореизложеното,  Възложителят  споделя  изцяло  изводите  на
Комисията за отстраняване от участие в процедурата на участника „Надежда 2000“
ЕООД.

2. КЛАСИРАМ  допуснатите  участници,  въз  основа  на  „Икономически  най-
изгодна оферта“ – „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“, съгласно чл. 70 ал. 2 т. 1 от ЗОП, в
следния ред:

І-во място: Участник „Д и М Инвестмънт“ ООД, ЕИК 160095370 – с предложена
цена за доставена храна на ден за закуска, обяд и вечеря за един човек – 2,43 лева (два лева и
четиридесет и три стотинки).

ІI-ро място: Участник „Парти Фууд“ ДЗЗД, ЕИК 120556183 - с предложена цена
за доставена храна на ден за закуска, обяд и вечеря за един човек – 2,44 лева (два лева и
четиридесет и три стотинки).

 II. ОПРЕДЕЛЯМ
За  изпълнител  на  обществената  поръчка  с  предмет  “ПРИГОТВЯНЕ  И

ДОСТАВЯНЕ  НА  ХРАНА  ЗА  НУЖДИТЕ  НА  ПАЦИЕНТИ  И  ДЕЖУРЕН
ПЕРСОНАЛ  в  „Център  за  психично  здраве  Пловдив”  ЕООД”, след
процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка, публикувана
на сайта  на  АОП  под  №  01077-2017-0001  -  Решение ID  788269 и
Обявление ID 788271 на Възложителя „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД, участникът класиран
на първо място: 

„Д и М Инвестмънт“ ООД,  ЕИК 160095370,  със  седалище  и  адрес  на
управление:  с.  Белащица  4124,  общ.  „Родопи“,  обл.  Пловдивска,  ул.  „Пенчо
Славейков“ № 134, представлявано от Красимир Стаматов Кръстев – Управител.

На основание чл. 43 от ЗОП, настоящото решение ще се изпрати в 3-дневен
срок от издаването му до всички участници в процедурата, като на основание чл. 181
ал. 8 от ЗОП, в деня, в който се изпраща на участниците, ще се публикува в Профила
на  купувача  –  в  досието  на  обществената  поръчка  на  интернет  адрес:  http://cpz-
plovdiv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97:obsht-por-2017-05-
22&catid=17&Itemid=124

На основание чл. 42 ал. 2 т. 4 от ЗОП, Протоколи № 1, 3 и 4, утвърдени от мен,
да се публикуват в Профила на купувача при условията на чл. 24 ал. 1 т. 5 от ППЗОП.
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Настоящото решение подлежи на обжалване от заинтересованите участници,
в 10-дневен срок от получаването му, пред Комисия за защита на конкуренцията,
съгласно чл. 197 ал. 1 т. 7 от ЗОП. 

                                                                                   ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .................................. /П/
/заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД/

(Д-р Мариана Господинова - Управител на „ЦПЗ - Пловдив” ЕООД) 
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