
П Р О Т О К О Л  № 2
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

Днес, 18.09.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, се състоя 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:

Резервни:

Маринаантония Трандева 
инж. Роман Райчев 
Заримира Славчева 
Елиза Джонева 
Паулина Славова

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

адв. Симеон Кръстев -  правоспособен юрист

Комисията има задача да провери допълнително представените документи на участниците за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и да разгледа и оцени 
техническите предложения на допуснатите участници.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 
ПОДБОР

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, на 15.08.2017 г. на всички участници в процедурата беше 
изпратен Протокол №1 от работата на Комисията с констатации относно наличието и редовността на 
представените в офертите документи и съответствието им с критериите за подбор или с други 
изисквания на Възложителя. Протоколът беше публикуван на Профила на купувача в същия ден.

В определения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок участниците в процедурата представиха 
допълнителни документи с входящи номера както следва:

1. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД -  вх. № 53-89/22.08.2017 г.;
2. „ПАНДА И.П.“ ЕООД -  вх. № 53-88/21.08.2017 г.

На закрито заседание, проведено на 18.09.2017 i'. от 14:00 ч., в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от 
ППЗОП комисията продължи работата си, като разгледа допълнително представените документи за 
съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията отвори представените пликове, запозна се със съдържанието им и констатира, 
следното:



2 .

За участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД:
1.1. Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е посочена категорията и технически 
допустимата максимална маса на транспортните средства, които ще се използват за изпълнение 
на поръчката. От представения нов ЕЕДОП и допълнително представените документи -  
Декларация за съответствие между товарните автомобили и квалификацията на водача, 
свидетелства за регистрация, част 1 на автомобилите и удостоверения за регистрация на 
транспортните средства, издадени от ОДБХ, е видно че:
1.1.1. Всички декларирани транспортни средства са собственост на участника, с оглед на което 
Комисията констатира, че участникът няма да използва капацитета на други субекти за 
доказване съответствието си с критериите за подбор и не е необходимо съшият да предоставя 
отделни ЕЕДОП-и, попълнени от трети лица.
1.1.2. Броят на декларираните МПС от дадена категория съответства на броя на шофьорите, 
разполагащи с правоспособност да ги управляват.
1.2. Участникът е представил удостоверение, издадено от кмета на община Сопот, за 
извършени доставки на хранителни продукти, както и извлечение от регистъра на АОП -  
информация за изпълнен договор за обществена поръчка във връзка със същите доставки. 
Представено е още удостоверение от кмета на община Калояново за извършени доставки на 
хранителни продукти.
От представените от участника документи е видно, че същият отговаря на заложения в поле 
III. 1.3), т. 3 от обявлението критерий за подбор и същият е извършил поне 1 доставка, 
идентична или сходна с предмета и обема на настоящата поръчка.
1.3. Участникът е представил счетоводен баланс за 2015 г. с цел доказване на критерия за 
подбор - коефициент на обща ликвидност 1,51 и коефициент на бърза ликвидност 1,07, 
декларирани в ЕЕДОП.
1.4. Участникът е представил отчети за приходите и разходите за 2014, 2015 и 2016 г. с цел 
доказване на декларираните в ЕЕДОП общ оборот и конкретен оборот за 2014, 2015 и 2016 г.
1.5. Участникът е представил удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с 
храни № 2739/11.05.2016 г., издадено от ОДБХ -  гр. Пловдив, с което е доказал съответствието 
си с поставеното от Възложителя изискване за годност, а именно за наличие на регистриран по 
ЗХ обект за търговия/производство на храни.

За участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД
2.1. Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е попълнил част 11, раздел А, поле „Форма на 
участие”, като е посочил, че няма да участва в процедурата заедно с други икономически 
оператори.

Преди да пристъпи към преценка дали участниците отговарят на предвидените в 
документацията за участие критерии за подбор, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 
54, ал. 13 от ППЗОП, комисията отправи запитване с изх. № 53-94/18.09.2017 г. към компетентни 
органи - Национална агенция по приходите, с цел проверка на декларираните от участниците данни, 
свързани със съответствието им с изискванията за икономическо и финансово състояние, въведени от 
Възложителя.

Комисията приключи работата си на този етап на 18.09.2017 г. в 16:30 ч.

В Писмо с изх. № 29-00-27/25.09.2017 г., получено от Комисията с вх. № 53-96 от 03.10.2017 г., 
на заместник изпълнителния директор на НАП, са посочени следните данни по поисканата от 
комисията информация:



1. Представените от участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД финансови отчети за 2014, 2015 и 2016 г. 
съответстват на тези представени от дружеството в Търговския регистър и Националния 
статистически институт. Установени са нетни приходи от продажби за последните три години (2014, 
2015 и 2016 г.) в размер над 19 450 000 лв. без ДДС. Съгласно данните от счетоводния баланс за 2015 
г. е определен коефициент на обща ликвидност (К ол) над определения минимум от 1,5 и коефициент 
на бърза ликвидност (К бл) над определения минимум от 1.

2. Представеното от участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД копие на счетоводен 
баланс за 2015 г. не съответства на подадения от лицето баланс в НСИ. Установени са нетни 
приходи от продажби за последните три години (2014, 2015 и 2016 г.) в размер над 19 450 000 лв. без 
ДДС. Съгласно данните от счетоводния баланс за 2015 г., публикуван в НСИ, е определен 
коефициент на обща ликвидност (Кол) под определения минимум от 1,5 и коефициент на бърза 
ликвидност (К бл) под определения минимум от 1.

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 09.10.2017 г. от 10:00 ч. като 
пристъпи към преценка на съответствието на офертите на участниците с изискванията за 
лично състояние и с критериите за подбор. Комисията констатира следното:

1. За участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД:
С оглед допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи комисията 

прецени, че участникът съответства на изискването за годност -  да притежава обект за търговия на 
едро с храни, регистриран от БАБХ по реда на чл. 12 ЗХ, както и на изискванията за технически и 
професионални способности.

На основание цитираното по-горе писмо с изх. № 29-00-27/25.09.2017 г. на заместник 
изпълнителния директор на ПАН и декларираните от участника данни комисията приема, че 
участникът отговаря на изискването за общ оборот, включително минимален оборот в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката равен на двукратния размер на прогнозната стойност на 
обществената поръчка (19 450 000 лв.).

На основание цитираното по-горе писмо с изх. № 29-00-27/25.09.2017 г. на заместник 
изпълнителния директор на НАП комисията приема, че участникът не отговаря на 
изискването за коефициент на обща ликвидност (Кол) над определения минимум от 1,5 и 
коефициент на бърза ликвидност (К бл) над определения минимум от 1 за последната отчетна 
година (2015 г.). В писмото на НАП компетентният орган изрично посочва: „съгласно данните 
от счетоводния баланс за 2015 г. (публикуван в НСИ) е определен коефициент на обща 
ликвидност (К ол) под определения минимум от 1,5 и коефициент на бърза ликвидност (К бл) 
под определения минимум от 1”. Посоченото обстоятелство е основание за отстраняване на 
участника по реда на чл. 107, г. 1 от ЗОИ -  установено е, че участникът не отговаря на 
поставените критерии за подбор.

От полученото писмо с изх. № 29-00-27/25.09.2017 г. на заместник изпълнителния директор на 
НАП е видно, че представеното към офертата на участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД 
копие на счетоводен баланс на дружеството за 2015 г. „не съответства на подадения счетоводен 
баланс от лицето в НСИ”. Предвид посоченото комисията констатира, че участникът е 
представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване изпълнението на 
критериите за подбор -  а именно на изискването за коефициент на обща ликвидност (Кол) над 
определения минимум от 1,5 и коефициент на бърза ликвидност (К бл) над определения 
минимум от 1 за последната отчетна година (2015 г.). Посоченото нарушение е основание за 
отстраняване на участника съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а” от ЗОП.



Комисията констатира и наличието на основание за отстраняване на участника по чл. 
55, ал. 1, т. 5, б. „а” от ЗОП - опитал е да повлияе на вземането на решение от страна на 
възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез 
предоставяне на невярна или заблуждаваща информация.

В представения в офертата на участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД ЕЕДОП, 
както и в допълнително представения от него ЕЕДОП по реда на чл. 54, ал. 9 ЕЕДОП, в част III, 
раздел В, участникът е декларирал, че не се е случвало в миналото договор за обществена поръчка, 
договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил 
предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във 
връзка с такава поръчка в миналото.

След проверка в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от Агенция за обществени 
поръчки, комисията установи, че участникът е неизправна страна по множество договори за 
възлагане на обществени поръчки, които са прекратени поради неизпълнение от негова страна. 
Беше открита информация за следните договори:

Договор № ДД-25 от 01.04.2016 г., сключен с ДА Държавен резерв и военновременни 
запаси, на стойност от 160 000 лв. без ДДС . Договорът, с предмет доставка и обновяване 
на зеленчукови консерви, е прекратен поради забава на изпълнителя, като изпълнението 
е 0%. На изпълнителя е наложена неустойка в размер на 8000 лв. Изпълнител на договора 
е „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД /сегашно наименование/;

- Договор № 1-1426-38 от 14.09.2016 г., сключен между „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” 
ЕООД /сегашно наименование/ и Държавно предприятие „Фонд Затворно дело” с 
предмет доставка на хранителни продукти и напитки в лавките към местата за лишаване 
от свобода, на стойност от 3 719 063,27 лв. без ДДС за срок до 12 месеца. Договорът е 
прекратен предсрочно поради множество жалби от лишени от свобода и техни близки, 
изразяващи се в закъсняване на доставките, несъответствие между доставени стоки и 
заявени такива, несъответствие и завишавано на цените и други. Изпълнението е 14.5 % 
от предмета на договора. Начислени са неустойки в размер на 16 175,42 лв.;
Договор № Д01 от 29.02.2016 г., сключен с Медицински университет Пловдив, с предмет 
доставка на изделия на хранително-вкусовата промишленост за нуждите на МУ -  
Пловдив на стойност от 328 362 лв. без ДДС. Договорът е прекратен предсрочно поради 
3 и повече забавени доставки. Изпълнението е 14.7 % от предмета на договора. 
Изпълнител на договора е „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД /сегашно 
наименование/;
Договор № СБ-02-44 от 12.05.2014 г., сключен с Пловдивски университет Паисий 
Хилендарски, филиал Смолян, с предмет доставка на хранителни продукти за студентски 
стол на стойност от 29 458 лв. без ДДС . Изпълнени са 0,3% от предмета на договора, 
като са констатирани множество хипотези на неизпълнение, сред които неизпълнение на 
пълен обем от заявките, забава, неподменяне на върнати храни в срока за това, доставка 
на хранителни продукти, които не са съпроводени с нужните документи, несъответствие 
на транспортно средство с хигиенните изисквания и т.н. Изпълнител на договора е „Ес 
Енд Ди Корпорейшън“ ЕООД /старо наименование на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ 
ЕООД, видно от ТР/;
Договор от 14.07.2015 г.у сключен с община Садово, с предмет доставка на храни и други 
стоки франко складовете на детските градини в гр. Садово и села в общината на стойност 
от 169 390,20 лв. без ДДС. Договорът е предсрочно прекратен като са изпълнени 26.11 %



от предмета му. Начислени са неустойки в размер на 3 387,80 лв. Изпълнител на договора 
е „Ес Енд Ди Корпорейшън“ ЕООД /старо наименование на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ 
ЕКСПРЕС“ ЕООД, видно от ТР/;

Договор № 15РЮ от 28.12.2015 г., сключен с Община Пловдив -  район Южен, с предмет 
извършване на диетично хранене на нуждаещите се лица на територията на община 
Пловдив -  район Южен на стойност 25 100 лв. без ДДС. Договорът е прекратен 
предсрочно поради пълно неизпълнение. Изпълнител на договора е „Ес Енд Ди 
Корпорейшън“ ЕООД /старо наименование на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД, 
видно от ТР/;

Договор за обществена поръчка № Д07-139 от 25.11.2015 г., сключен с община Казанлък, 
с предмет доставка на хранителни продукти за нуждите на Кухня майка, в т.ч. Детска 
млечна кухня. Домашен социален патронаж. Дневен център за стари хора и Обществена 
трапезария на стойност 196 516 лв. без ДДС. Договорът е прекратен поради системно 
неизпълнение от страна на изпълнителя. Изпълнението е 6,75 % от предмета на договора, 
а Изпълнител на договора е „Ес Енд Ди Корпорейщън“ ЕООД /старо наименование на 
„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД, видно от ТР/;

С декларирането на липсата на предсрочно прекратени договори за възлагане на обществена 
поръчка и наложени санкции по договори за обществени поръчки участникът „ФУУД ДЕЛИВЪРИ 
ЕКСПРЕС” ЕООД е предоставил невярна информация, с която се е опитал да предотврати 
възможността за отстраняването му на основание чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Посоченото 
обстоятелство също представлява основание за отстраняване на участника по чл. 55, ал. 1, т.
5, б. „а” от ЗОП.

С оглед изложеното и на посочените по-горе основания комисията предлага на 
възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” 
ЕООД и не пристъпва към разглеждане на техническото предложение на участника.

2. За участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД:
Въз основа на представените с офертата документи, както и допълнително представените 

такива по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП, комисията констатира, че офертата на участника отговаря 
на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, предвид което допуска техническото 
му предложение до разглеждане и оценка.

Комисията приключи работата си на този етап на 09.10.2017 г. в 13:30 ч.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

На закрито заседание, проведено на 12.10.2017 г. от 13:00 ч. Комисията пристъпи към 
разглеждане и оценка на техническото предложение на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД. .

При проверка на представеното от участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД техническо предложение 
комисията констатира, че същото отговаря на изискванията, посочени в раздел V, б. „Б”, т. 3 от 
документацията за обществената поръчка. Комисията пристъпи към оценка на офертата по показател 
П1 „Технически решения по управление изпълнението на поръчката”:



Участникът „ПАНДА -  И.П.” ЕООД, е подготвил своята техническа оферта, съгласно 
изискванията на възложителя, като е приложил обяснителна записка, в която е предложил 
технически решения за управление на поръчката и съпътстващите я рискове, оказващи влияние 
върху изпълнението на договора и предложения за действие на всеки един етап от изпълнението на 
поръчката; таблици за съответствие (образец № 8) за всеки продукт от предмета на поръчката, 
придружени с протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория за всеки продукт от поръчката.

Комисията пристъпи към разглеждане на предложените технически решения за управление на 
поръчката, оказващи влияние върху изпълнението на договора. Участникът е описал всички 
идентифицирани от възложителя етапи при изпълнение на поръчката -  обработка на заявките и 
контрол от страна на възложителя при изпълнение на доставките, контрол на съответствието и 
безопасността на доставяните хранителни продукти, транспортиране на храни.

Във връзка с етап „обработка на заявките и контрол от страна на възложителя при 
изпълнение на доставките” участникът предлага електронен достъп до заявка за изпълнение на 
доставка директно от крайния потребител в сайта на „ПАНДА И.П.“ ЕООД, чрез наличен 
стационарен компютър или предоставено от участника мобилно приложение за смартфон или 
таблет. Срокът за извършване на заявки в електронната система е от 30 секунди до 1 минута, в 
зависимост от скоростта на интернет мрежата. Предложена е възможност за подаване на заявка и 
чрез шофьорите снабдители, които разполагат с таблети и на място при крайния клиент директно в 
сайта на „ПАНДА И.П.“ ЕООД. Предоставена е възможност за корекция на вече подадена заявка за 
изпълнение директно от крайния потребител в сайта на „ПАНДА И.П.“ ЕООД, чрез наличен 
компютър или предоставено от участника мобилно приложение за смартфон или таблет или от 
шофьора на място чрез наличен таблет. Срок за извършване на корекции в електронната система -  
от 30 секунди до 1 минута, в зависимост от интернет мрежата. Друга техническа възможност, 
предлагана от участника, свързана с контрола на възложителя при изпълнение на заявките е бърза 
справка от страна на възложителя и на неговите обекти за изпратени заявки, извършвана преди 
доставката, която да съдържа минимум видове и количества заявени стоки, единична и обща цена, 
давайки на възложителя възможност да прогнозира разходването на бюджетните средства. Срок за 
генериране на справката - 30 секунди, в зависимост от интернет мрежата. Предлага се възможност 
за бърза справка (до 30 секунди) от страна на възложителя и на неговите обекти за подадени заявки 
за текущата седмица и сравнението им с подадените заявки от предходната. Сравнението може да се 
прави по артикули, цени, обща стойност и количества. Оферирана е още възможност от страна на 
възложителя и на неговите обекти за генериране на обобщена справка за подадени заявки, месечно 
или годишно, за всеки обект поотделно или обобщена за всички обекти по артикули, цени, обща 
стойност и количества. Описана е още възможност от страна на възложителя и на неговите обекти 
да генерират справка, с която да сравнят подадените заявки за текущата седмица със заявки за 
изминал период - 1 месец, 2 месеца или година назад. Друго техническо решение е бърза справка от 
страна на възложителя и на неговите обекти за изпратени заявки и сравнението им с извършени по 
тях доставки, която да съдържа минимум видове и количества заявени и доставени стоки, единична 
и обща цена. Всеки обект, както и Възложителя могат да генерират справките, с които да сравняват 
подадените заявки по дни и за цяла седмица с реалното им изпълнение. Възложителят и неговите 
обекти биха могли още да получават справки, свързани с текущото изпълнение на договора, които 
да съдържат минимум стойността на извършените доставки, към различни времеви периоди- 
конкретни дати за изминал период. Системата предлага още графично изображение на 
изпълнението на договора /реализиран оборот/ по месеци, както и на извършените плащания по 
месеци.



Дадена е опция при риск от временна загуба на интернет достъп, заявките да се приемат по 
телефон или факс.

Предлага се още възможност за бърза справка от страна на възложителя и на неговите обекти 
чрез електронната платформа на всички доставки по търговски документи с партидни номера на 
стоките /приемо-предавателни протоколи/ и издадени фактури, както и за справка от страна на 
възложителя и на неговите обекти за просрочени и текущи задължения, дати на падеж, номера на 
фактури, чрез достъп до електронната система. Възложителят и неговите обекти могат да 
проверяват и за неподадени заявки по отделните обекти. Описаните по горе справки се извършват 
за срок до 30 секунди.

Във връзка с втория етап „контрол на съответствието и безопасността на доставяните 
хранителни продукти” участникът предлага възможност за верификация на безопасността и 
съответствието на предлаганите хранителни продукти и недопускане на доставка на хранителни 
продукти, несъответстващи на техническата спецификация на Възложителя; възможност за 
идентифициране и проследяване на доставяните хранителни продукти. Описани са следните 
технически решения:

Предоставяне на достъп на Възложителя или на неговите обекти до Разработена електронна 
програма за лабораторни изпитвания на предлаганите хранителни продукти, както по критерий за 
безопасност, съгласно действашото законодателство, така и по органолептични и физикохимични 
показатели, които гарантират непрекъснато съответствие с Техническите спецификации на 
Възложителя и/или с действащите БДС и УС. Резултатите от всички изпитвания за седмичен, 
месечен или годишен период могат да се изпращат по e-mail при поискване от Възложителя и 
крайните обекти, с цел последващ контрол през времетраене на договора, гарантиращ 
съответствието на доставяните хранителни продукти с Техническите спецификации на Възложителя 
и/или с действащите БДС и УС. Срокът за представяне на електронната програма на Възложителя и 
крайните обекти -  2 часа след подадена заявка от страна на Възложителя.

Участникът предлага годишно да предоставя резултатите от минимум 400 броя лабораторни 
изследвания, от които за безопасност ще са минимум 80 броя за артикули от предмета на поръчката 
на Възложителя, при поискване от негова страна. Срок за представяне на електронната програма на 
Възложителя и крайните обекти -  2 часа след подадена заявка от страна на Възложителя.

Описани са обекти на участника в страната, чрез които се дава възможност за недопускане на 
доставка на хранителни продукти, несъответстващи на техническата спецификация на 
Възложителя, както и възможност за своевременна замяна при възникване на рекламации.

Предлага се верификация /проверка/ на доставяните хранителни продукти с техническите 
спецификации на Възложителя, посредством лабораторни анализи на три етапа: при производителя, 
при съхранение в складовите площи на фирмата и при крайния клиент. Предоставяне на 
Възложителя при поискване на резултатите от проверки до 1 часа след подадена заявка .

Като техническо решение за недопускане на доставка на хранителни продукти, 
несъответстващи на техническата спецификация на възложителя е описана разработената система 
за избор на доставчик.

Друго техническо решение, свързано с етапа, е електронна система за непрекъснато отчитане 
и запис на температурата с цел гарантиране на изискуемите температури на съхранение, така че 
хранителните продукти да се съхраняват при указаните от производителя условия на съхранение, 
гарантиращи съответствието им с техническата спецификация на производителя или съответния 
БДС, по който са произведени. Дава се възможност ежедневно, ежемесечно или годишно 
резултатите от средствата за наблюдение и измерване по време на съхранение на продуктите и



изходящ контрол, при оразмеряване и товарене да се изпращат по e-mail до Възложителя и крайните 
обекти.

Описани са системи за контрол на температурата и влажността в помещенията за съхранение 
на различни видове хранителни продукти.

Предоставена е възможност чрез електронна система крайните клиенти да водят електронен 
дневник за входящ контрол с отбелязани партидни номера, количества и стойности, съгласно 
изискванията на Закона за храните.

Описана е работата на система за идентифициране на даден продукт на всеки един етап от 
заприходяването му в склада до доставянето му на възложителя с цел проследяемост при обработка 
на доставките. Предложена е възможност за предоставяне на справка на възложителя за 
проследяемост до производителя за даден артикул през целия срок на годност.

Техническите решения за третия етап „транспортиране на храни”, които предлага „ПАНДА 
И.П.“ ЕООД при изпълнение на договора, се свеждат до: възможност за бърза справка от страна на 
възложителя за транспортните средства на изпълнителя при доставка в обектите, включваща 
минимум информация относно: ден, час на доставка времетраене, име на обекта, per. номер на 
транспортното средство, температура, като при възникване на рекламация справката обхваща 
горецитираната информация за доставка на съответния продукт, обект на рекламация; възможност 
за доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и 
такива, съхранявани в „плюсов” температурен режим, при една доставка с едно или няколко 
транспортни средства; възможност за контрол на товарния отсег; възможност за проследимост на 
хладилна верига при извърщване на доставките до обектите на възложителя. В тази връзка 
предлагаме следните техничееки рещения:

Възможност за текущ контрол от Възложителя на местоположението на транспортните 
средства в реално време и за минали периоди от време. Система за видео и аудио наблюдение в 
реално време и на запис на транспортните средства, извършващи доставки до крайните обекти. 
Срок за генериране на справката 1 минута в реално време и 10 минути за изминали периоди, в 
зависимост от скоростта на интернет мрежата.

Внедрена GPS система, която гарантира качествено изпълнение на договора, като проследява 
и контролира в реално време извърщващите доставки през няколко секунди, има наличен архив за 
марщрути, придвижвания, престои, изминато разстояние, продължителност на придвижванията. 
Достъп на възложителя чрез потребителско име и парола.

Описан е наличния автопарк, в това число възможността за едновременно транспортиране на 
хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, 
съхранявани в „плюсов” температурен режим чрез автомобили, чиито товарни части са разделени 
на 2 камери, позволяващи поддържане на различни температури в зависимост от превозваните 
продукти. Осигурена е възможност за запис и съхранение на информация относно температурата в 
двата товарни отсега /плюсов и минусов температурен режим на работа/ по време на движение в 
реално време или за вече извърщена доставка и марщрут.

Описана е система за следене на температурата в товарната част на автомобилите от водача, а 
също така и от управителя на транспорта, чрез GPS система.

С оглед изложеното комисията прецени, че предложените технически рещения осигуряват 
посочените в методиката за оценка възможности по най-бърз и икономичен начин на всички етапи. 
Предоставят се възможности за контрол от страна на възложителя на всички етапи от изпълнението 
на поръчките, като различните видове справки се извърщват за минути без това да коства какъвто и 
да е ресурс от страна на възложителя. Предложени са и технически рещения, които надвищават



описаните в методиката за оценка възможности. Така например информацията, която съдържат 
справките, генерирани на етап обработване на заявките надвишава като обем изисканата в 
методиката за оценка.

Комисията оцени офертата на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД по показател П1 
„Технически решения по управление изпълнението на поръчката” с 40 точки.

Комисията взе решение да проведе открито заседание за отваряне на ценовите 
предложения на допуснатите участници на 18.10.2017 г. в 14:00 часа в, в сградата на 
„Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ ЕАД на адрес: гр. 
София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да се обяви чрез съобщение на профила на 
купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

Комисията приключи работата си на този етап в 17:00 часа на 12.10.2017 г. и състави 
настояшия протокол на същата дата.


