
П Р О Т О К О Л  №3
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 18.10.2017 г. в 14:00 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:

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

Председател: Радостина Серафимова 
Членове: Маринаантония Трандева

инж. Роман Райчев 
Заримира Славчева 
Елиза Джонева 
Паулина Славова 
адв. Симоен Кръстев

Резервни:

Комисията има задача да отвори, оповести и оцени ценовите предложения на допуснатите до 
участие на този етап участници и да извърши класиране съобразно степента на съответствие с 
предварително обявените от възложителя условия.

На публичното заседание на комисията присъстваха следните представители на участниците: Кина 
Стоянова Кисилярска и Диана Атанасова Начева -  упълномошени представители на участника 
„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД, Ирина Павлова Браниславова -  законен представител на 
участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД. Комисията провери представителната власт на присъстващите 
участници преди да започне отварянето на ценовите предложения.

I. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИЯ 
УЧАСТНИК

Комисията съобщи, че участникът „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД е предложен за 
отстраняване от процедурата от страна на комисията на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП -  
установено е, че участникът не отговаря на поставените критерии за подбор; чл. 54, ал. 1, т. 
5, б. „а” от ЗОП -  установено е, че участникът е представил документ с невярно съдържание, 
свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор и чл. 55, ал. 1, з. 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.
Офертата на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД е допусната до разглеждане и оценяване, като 
същата отговаря на заложените от възложителя критерии за подбор.



в съответствие е изискванията на чл. 57, ал. 3, изречение трето от ППЗОП Комисията обяви, че 
офертата на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД е оценена по показател П1 „Технически решения 
по управление изпълнението на поръчката” от методиката за оценка на офертите с 40 точки, 
след което приетъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник „ПАНДА 
И.П.“ ЕООД.

Комисията установи, че участникът „ПАНДА И.П“ ЕООД е приложил запечатан, непрозрачен 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в съответствие с изискванията на ЗОП.

Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД и установи, 
че в съответствие с изискванията на ЗОП, участникът е приложил ценово предложение съгласно 
образеца на Възложителя -  част от документацията за участие. Комисията оповести ценовото 
предложение за изпълнение на поръчката на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД, както следва: обща 
цена за изпълнение на предмета на поръчката в размер на 10 608 897,93 лв. (десет милиона 
шестстотин и осем хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и 93 ет.) с вкл. ДДС и обща цена за 
изпълнение на предмета на поръчката в размер на 8 840 748,28 лв. (осем милиона осемстотин и 
четиридесет хиляди седемстотин четиридесет и осем лева и 28 ст.) без ДДС.

След извършване на горните действия, публичното заседание на комиеията приключи на 
18.10.2017 г. в 14:30 часа.

II. ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТОТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪГЛАСНО 
МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА

На закрито заседание, проведено на 18.10.2017 г. в 14:45 часа, комисията продължи работата си, 
като разгледа ценовото предложение на участника и провери съответствието му с изискванията на 
Възложителя. Комисията установи, че ценовото предложение на учаетника е предетавено съгласно 
изискванията на ЗОП и на Възложителя.

Комисията оцени ценовото предложение на допуснатия до оценяване учаетник по показателя 
„Предложена цена“ (П2), съгласно утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на 
оферта, а именно:

Цгп1п X 60
„П2 = ----------------, където:

Цк

Цт1п -  най-ниека предложена цена;
Цк -  цената на участника за изпълнение на поръчката;
П2 -  точки, получени от всеки участник.

С оглед на обстоятелството, че ценовото предложение на участника „ПАНДА И.П“ ЕООД е 
единственото допуснато до оценяване, Комисията приема, че предложената от участника обща 
цена за изпълнение на предмета на поръчка в размер на 8 840 748,28 лв. е най-ниеката предложена 
цена.

Комисията изчисли оценката на участника „ПАНДА И.П“ ЕООД по показателя „Предложена 
цена“ по следния начин:



8 840 748, 28 х 60
П2 = .......................-............ = 60 точки.

8 840 748,28

Комисията оцени офертата на участника по показателя „Предложена цена“ (П2) с 60 точки.

III. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комисията изчисли комплексната оценка (КО) на офертата на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД 
съгласно утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на оферта, а именно:

„КО = П1 +П 2“

Комисията изчисли комплексната оценка на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД както следва:

КО = 40 + 60 = 100 точки

Комисията констатира, че комплексната оценка (КО) на офертата на участника „ПАНДА И.П.“ 
ЕООД е 100 точки.

IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Въз основа на извършеното оценяване. Комисията класира участниците съобразно съответствието 
им с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:

Първо място: „ПАНДА И.П.“ ЕООД с комплексна оценка на офертата от 100 точки съгласно 
утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на оферта;

(Радостина Серафимова) 

(Маринаантония Трандева) 

(инж. Роман Райчев) 

(Заримира Славчева)

(мл. адв. Близа Джонева)


