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ДО
Г-ЖА ГАЛЯ ДИМИТРОВА
Изпълнителен директор на
Национална агенция за приходите
бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52, гр. София

МОЛБА

ОТ
РАДОСТИНА СЕРАФИМОВА,
Председател на Комисия 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 „СБР-НК“ ЕАД“, назначена със 
Заповед № РД-09-246-3 от 20.06.2017 г. на 
изпълнителния директор на „Специализирани 
болници за рехабилитация -  Национален 
комплекс“ ЕАД на основание чл. 103, ал. 1 от
зоп
Основание: чл. 104, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 
54, ал. 13 отППЗОП

Уважаема г-жо Димитрова,
„Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс'’ ЕАД, в 

качеството си на възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
провежда 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“

Съгласно раздел 111.1.2 от обявлението за обществената поръчка като изискване 
за икономически възможности е въведено участникът:

1. Да има реализиран минимален общ оборот, включително минимален оборот в 
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за 
последните три приключили финансови години /2014, 2015 и 2016 г./, в зависимост от



датата, на която е учреден или е започнал дейността си, на стойност не по-малка от 
двукратния размер от прогнозната стойност на обществената поръчка.

2. Да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви за 
отчетна година (2015 г.), както следва:

2.2.1. Коефициент на обща ликвидноет (К ол) минимум 1,5.
Начинът на изчисляване на съотношението между активи и пасиви и минимално 

допустимите стойности на това съотношение, над които се приема, че кандидатът или 
участникът отговаря на изискването по чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП, са както следва:

Текущи активи (ТА)
Кол = ............... ....................................

Текущи задължения (ТЗ)
където:
Кол е коефициентът на обща ликвидноет (минимална стойност: 1.5);
Текущи активи (ТА) - сумата на текущите активи (краткотрайни/краткосрочни); 

всички активи, придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в срок от една и 
над една година съобразно оперативния цикъл на предприятието

Текущи задължения (ТЗ) - сумата на текущите задължения (текущи пасиви); всички 
задължения, които следва да бъдат погасени в срок до една година.

ТА и ТЗ се определят по реда съответно на т. 1.1.1 и т. 1.1.2 от Методиката към чл. 
61, ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на минимални допустими съотношения между 
определени активи и пасиви. Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП.

2.2.2. Коефициент на бърза ликвидноет (К бл) минимум 1.
Изчислява се въз основа на данни (в хил. лв.) от счетоводния баланс към 31 

декември на съответната година (2015) по следната формула:

Кбл =
вземания+краткосрочни инвестиции+парични средства

Текущи задължения (ТЗ)

където:
Кбл е коефициентът на обща ликвидноет (минимална стойност: 1);
Вземания+краткосрочни инвестиции+парични средства - сумата на всички 

вземания, краткосрочни инвестиции и парични средства в каси и банкови сметки
придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в срок от една и над една 

година
съобразно оперативния цикъл на предприятието 1.
ТЗ - сумата на текущите задължения (текущи пасиви); всички задължения, които 

следва
да бъдат погасени в срок до една година.
* Минимално изискване
Кбл на стойност -  минимум 1, изчислен по посочената по-горе формула.

Вземанията, краткосрочните инвестиции, паричните средства и текущите 
задължения се определят по реда съответно на т. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.4 от Методиката 
към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на минимални допустими съотношения 
между определени активи и пасиви. Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП.



в процедурата са подали оферти двама участници: „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ 
ЕООД с ЕИК; 115755582 и „ПАНДА И.П.“ ЕООД с ЕИК; 131318482. След проверка в 
Търговския регистър комисията установи, че за „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД 
с ЕИК: 1 15755582 липсват публикувани счетоводни отчети за периода 2013-2016 г., а за 
„ПАНДА И.П.“ ЕООД с ЕИК: 131318482 липсват публикувани счетоводни отчети за 
периода 2015-2016 г. В тази връзка комисията няма как да провери автентичността на 
предоставените от участниците счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите 
и данните отразени в тях, за да установи дали отговарят на икономическите критерии .

С оглед изложеното, с цел осигуряване на законосъобразно провеждане на 
процедурата по възлагане на обществената поръчка, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП 
във връзка с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, моля след извършена проверка, да ни 
предоставите информация по следните въпроси:

- Съгласно наличната в НАП информация за „ПАНДА И.П.“ ЕООД с 
ЕИК: 131318482, дружеството има ли нетни приходи от продажби над 
19 450 000 лв без ДДС за последните три приключили финансови години 
(2014, 2015 и 2016 г.).
Съгласно наличната в НАП информация за „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ 
ЕООД с ЕИК: 115755582, дружеството има ли нетни приходи от продажби 
над 19 450 000 лв без ДДС за последните три приключили финансови години 
(2014, 2015 и 2016 г.)
Съответства ли представеният в офертата счетоводен баланс на „ПАНДА 
И.П.“ ЕООД с ЕИК: 131318482 за 2015 г., с информацията, налична в НАП; 
Съответства ли представеният допълнително към офертата счетоводен 
баланс на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД с ЕИК: 115755582 за 2015 
г. с информацията, налична в НАП;
От наличните в НАП данни следва ли че участникът „ПАНДА И.П.“ ЕООД с 
ЕИК: 131318482 отговаря на изискването на възложителя да е постигнал 
положително съотношение между определени активи и пасиви за отчетна 
година (2015 г.), както следва - коефициент на обща ликвидност (К ол) 
минимум 1,5, коефициент на бърза ликвидност (К бл) минимум 1.
От наличните в НАП данни следва ли че участникът „ФУУД ДЕЛИВЪРИ 
ЕКСПРЕС“ ЕООД с ЕИК: 115755582 отговаря на изискването на
възложителя да е постигнал положително съотношение между определени 
активи и пасиви за отчетна година (2015 г.), както следва - коефициент на 
обща ликвидност (К ол) минимум 1,5, коефициент на бърза ликвидност 
(К бл) минимум 1.

Прилагам:

1. Обявление за обществена поръчка;
2. Методика към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на минимални 

допустими съотношения между определени активи и пасиви - Приложение 
№ 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП;

3. Счетоводен баланс към 31.12.2015 г. на „Ес енд ди корпорейшън” ЕООД;
4. Отчет за приходи и разходи към 31.12.2014 г. на „Ес енд ди корпорейшън” 

ЕООД;
5. Отчет за приходи и разходи към 31.12.2015 г. на „Ес енд ди корпорейшън” 

ЕООД
6. Отчет за приходи и разходи към 31.12.2016 г. на „Фууд деливъри експрес” 

ЕООД



7. Отчет за приходи и разходи към 31.12.2014 г. на „ПАНДА И.П.“ ЕООД
8. Отчет за приходи и разходи към 31.12.2015 г. на „ПАНДА И.П.“ ЕООД
9. Отчет за приходи и разходи към 31.12.2016 г. на „ПАНДА И.П.“ ЕООД
10. Счетоводен баланс към 31.12.2015 г. на „ПАНДА И.П.“ ЕООД
11. Счетоводен баланс към 31.12.2016 г. на „ПАНДА И.П.“ ЕООД


