
П Р О Т О К О Л №1

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА ЕДРО ЗА 

НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ -  
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД“

На 20.06.2017 г. от 10:00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, се състоя публично 
заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите в открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Доставки на хранителни продукти на едро за нуждите на 
„Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ ЕАД“, открита с Решение 
№ РД-09-246-1 / 17.11.2016 г., уникален № в Регистъра на ОП 00120-2016-0016.

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-246-3/20.06.2017 г. на 
изпълнителния директор на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален 
комплекс“ ЕАД, в състав:

Председател: Радостина Серафимова
Членове: Маринаантония Трандева

инж. Роман Райчев 
Заримира Славчева 
мл. адв. Елиза Джонева 

Резервни: Паулина Славова
адв. Симеон Кръстев

Комисията е назначена със задача да

-  външен експерт № BE-1179
-  външен експерт № ВЕ-723
-  директор Дирекция АСД
-  счетоводител оперативен
-  правоспособен юрист
-  експерт/мониторинг дейности по филиали
-  правоспособен юрист

отвори и оповести съдържанието на опаковките на 
участниците по реда на тяхното постъпване съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3-6 от ППЗОП, 
както и да провери съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия и да оцени офертите съгласно Методиката за 
определяне на комплексна оценка на оферта -  неразделна част от документацията за участие.

След като се запознаха със списъка на участниците в процедурата, членовете на комисията 
подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

До момента на изтичане на крайния срок за подаване, опаковки с документи за участие в 
процедурата бяха депозирани от следните участници в посочения ред:

1. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕО О Д -вх. № 53-71/ 19.06.2017 г., 15:43 ч.;
2. „ПАНДА И.П.“ Е О О Д -вх. № 53-72/ 19.06.2017 г., 15:52 ч.

I. ОТВАРЯНЕ НА ОПАКОВКИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. На публичното заседание присъстваха следните представители на з^астниците: Александър 
Петров Димитров и Кина Стоянова Кисилярска -  упълномощени представители на участника 
„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД, Ирина Павлова Браниславова -  законен представител на 
участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД. Комисията провери представителната власт на присъстващите 
представители на участниците преди да започне отварянето на подадените опаковки.

2. Комисията пристъпи към отваряне на подадените опаковки на участниците по реда на тяхното 
постъпване.



2.1. Първа по ред беше отворена опаковката на участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ 
ЕООД. Комисията установи, че подадената опаковка е запечатана и с ненарушена цялост, 
непрозрачна и надписана съгласно указанията на възложителя. Комисията отвори опаковката на 
участника и оповести нейното съдържание. Трима членове на комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Част от 
техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 
„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД бяха подписани от Ирина Павлова Браниславова -  
представител на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД.

2.2. Втора по ред беше отворена опаковката на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД. Комисията 
установи, че подадената опаковка е запечатана и с ненарушена цялост, непрозрачна и надписана 
съгласно указанията на възложителя. Комисията отвори опаковката на участника и оповести 
нейното съдържание. Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика 
с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Техническото предложение и пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД бяха подписани от 
Кина Стоянова Кисилярска - представител на участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД.

Представителят на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД напусна заседанието на комисията преди 
неговото приключване. След извършването на горните действия комисията приключи 
публичната част на заседанието си в 12;30 ч.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
На 03.08.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, в закрито заседание в 
съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията разгледа заявленията за 
участие на участниците.

Комисията в пълен състав констатира следното:

1. Участникът „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД е представил всички документи и 
информация в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените от възложителя 
изисквания към личното състояние и критериите за подбор и по начина, посочен в Указанието за 
подготовка на офертата -  неразделна част от документацията за участие, с изключение на 
посочените в Раздел III на настоящия протокол.

2. Участникът „ПАНДА И.П.“ ЕООД е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените от възложителя изисквания към 
личното състояние и критериите за подбор и по начина, посочен в Указанието за подготовка на 
офертата -  неразделна част от документацията за участие, с изключение на посочените в Раздел 
III на настоящия протокол.

Във връзка с поставените от възложителя изисквания за подбор участниците да разполагат с 
обект за търговия на едро с храни от животински и неживотински произход, регистрирани по 
реда на чл. 12 ЗХ и да разполагат със специализирани транспортни средства за превоз на храни 
комисията констатира, че участникът „ПАНДА -  ИП” ЕООД е декларирал регистриран обект по 
чл. 12 ЗХ на свое име, който се използва на основание договор за наем. За част от декларираните 
от участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД транспортни средства комисията не може 
да установи дали са собственост на участника или се ползват като ресурс на трето лице.

С оглед описаното по-горе комисията на основание 229, ал. 1, т. 2, б. „б” ЗОП отправи запитване 
до Агенцията по обществени поръчки (АОП) за това дали собствениците на обектите.



регистрирани по чл. 12 ЗХ и на транспортните средства се явяват трети лица по смисъла на чл. 65 
ЗОП.

В разяснение № 25-00-234/08.08.2017 г. на Изпълнителния директор на АОП е посочено, че 
изискването участниците да разполагат с обект за търговия на едро с храни, регистриран по чл. 
12 ЗХ, представлява изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност. Щом участникът притежава на свое име удостоверение по чл. 12 ЗХ, той отговаря на 
изискването за подбор, като без значение е чия е собствеността върху обекта.

В същото разяснение е посочено още, че ако участника притежава на свое име удостоверение за 
регистрация по чл. 246 ЗВМД за транспортно средство, то собственикът на транспортното 
средство не се явява трето лице по смисъла на чл. 65 ЗОП. Ако удостоверението по чл. 246 ЗВМД 
е на името на собственика на транспортното средство от своя страна, то последният следва да се 
декларира именно като трето лице по чл. 65 ЗОП.

При съобразяване на даденото разяснение № 25-00-234/08.08.2017 г. на Изпълнителния директор 
на АОП на 14.08.2017 г. от 14:00 часа в закрито заседание комисията продължи работата си с 
констатиране на липси, непълноти и несъответствия на информацията в заявленията за участие 
на участниците.

III. КОНСТАТИРАНИ ЛИПСИ, НЕПЪЛНОТИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА 
ИНФОРМАЦИЯТА В ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕРЕДОВНОСТ, ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ С 
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР.
1. Комисията констатира следните липси и несъответствия на информация в заявлението 
на участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД:

1.1. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 9 от 
ЕЕДОП участникът е представил списък на транспортните средства, които ще бъдат на негово 
разположение за изпълнение на поръчката, от който:

1.1.1. не е видно каква е необходимата категория, даваща право за управление на всяко едно от 
посочените МПС, предвид което не може да бъде безспорно установено съответствието на 
участника с изискването на Възложителя броят МПС от дадена категория да съответства на броя 
на шофьорите, разполагащи с правоспособност да ги управляват.

1.1.2. не става ясно дали транспортни средства № 11 и 12, а именно: Мерцедес Спринтер 311 
ЦДИ с per. № РВ9389РР и Мерцедес Вито 115 ЦДИ с per. № РВ3470КР, са собственост на 
участника или на трето лице, чийто капацитет ще бъде използван при изпълнение на поръчката.

С оглед на гореизложеното с цел да бъде установено съответствието с поставените критерии за 
подбор, участникът следва:

1. на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да допълни 
представената информация като представи нов ЕЕДОП и/или други документи, от които да е 
видно каква е необходимата категория за управление на всеки един от посочените автомобили.

2. В случай че част от транспортните средства, посочени от участника в част IV: Критерии за 
подбор, раздел В: Технически и професионални способности, поле 9) в ЕЕДОП, не са 
собственост на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД и същите не са регистрирани по чл. 246 
ЗВМД на името на участника, да представи:

- нов ЕЕДОП, подписан от участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД с коректно 
попълнена информация в част II: Информация за икономическия оператор, раздел В:

3



Информация относно използването на капацитета на други субекти, като документът следва да 
съдържа информация относно липса на основания за отстраняване и съответствие с критериите 
за подбор, за доказването, на които участникът се позовава на капацитета на трети лица;

- отделен ЕЕДОП, подписан от всяко от третите лица, чийто капацитет ще използва участникът 
„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД, като документите следва да съдържат информация 
относно липса на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, за 
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет;

- на основание чл. 67, ал. 5 във вр. с чл. 65, ал. 3 ЗОП - документи за поетите от третите лица 
задължения, доказващи, че ще разполага с техните ресурси.

1.2. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 16 от 
ЕЕДОП участникът е представил списък на 3 /три/ доставки, които са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка за последните 3 /три/ години от датата на подаване на 
офертата.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с цел доказване 
съответствието си с критериите за подбор, участникът следва да представи доказателства, че е 
извършил поне I (една) от доставките, декларирани в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: 
Технически и професионални способности, т. 16 от ЕЕДОП.

1.3. В част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 4 от 
ЕЕДОП участникът е посочил коефициент на обща ликвидност (К ол) 1,51 и Коефициент на 
бърза ликвидност (К бл) 1,07. На основание чл. 67, ал. 5 във вр. с чл. 62, ал. 1, т. 3 ЗОП с цел 
доказване съответствието си с критериите за подбор, участникът следва да представи годишен 
финансов отчет, в това число счетоводен баланс, за 2015 г.

1.4. В част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 1а и т. 2а 
участникът е посочил съответно общ оборот и конкретен оборот за години 2014, 2015 и 2016. На 
основание чл. 67, ал. 5 във вр. с чл. 62, ал. 1, т. 3 ЗОП с цел доказване съответствието си с 
критериите за подбор, участникът следва да представи годишен финансов отчет, в това число 
отчет за приходите и разходите, за 2014, 2015 и 2016 г.

1.5. В част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност от ЕЕДОП участникът е декларирал обект 
за търговия на едро с храни, регистриран по реда на чл. 12 ЗХ. На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП с 
цел доказване на съответствието си с критериите за подбор, участникът следва да представи 
копие от удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, издаден от ОДБХ.

2. Комисията констатира следните липси и несъответствия на информация в заявлението 
на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД:

2.1. В част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия 
оператор, поле „Форма на участие“ от ЕЕДОП участникът не е посочил отговор на въпроса 
„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
заедно с други икономически оператори?''''

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да 
представи:

А) Нов ЕЕДОП, попълнен от участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД, в който:



- в  част II; Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия 
оператор, поле „Форма на участие“ да бъде отбелязан отговор на въпроса „Икономическият 
оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други 
икономически оператори?. “

Във връзка с горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията дава 
на участниците срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаване на настоящия 
протокол да представят на комисията документите и информацията, посочени в раздел III 
на настоящия протокол.

Участниците могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да 
обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Допълнителните документи и информация се подават в Деловодството на възложителя, 
находящо се в сградата на „СБР-НК“ на адрес; гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54.

Комисията приключи работата си на този етап на 14.08.2017 г. в 16; 15 ч. и състави настоящия 
протокол на същата дата.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП  настоящият протокол да бъде публикуван на Профила на 
купувача и в същия ден да бъде^цздратен на участниците в процедурата.

К О М И С И Я :

Председател;

Членове;

(Радостина Серафимова) 

(Маринаантония Трандева) 

(инж. Роман Райчев) 

(Заримира Славчева)

(мл. адв. Елиза Джонева)


