
 Изх. № 11169/01.08.2018 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ:           /П/ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

      

 

  ВАЛЕРИ СТОЯНОВ 

 

 

Д О К Л А Д  

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 773/18.06.2018 г. 

изменена със Заповед № 902/16.07.2018 г., на изпълнителния директор на 

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: “Обслужване на социална кухня към Министерство 

на отбраната по обособени позиции”, открита с Решение                                 

№ 6950/10.05.2018 г., на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове 

и военно-почивно дело“. 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 

 

В изпълнение на Ваша Заповед № 773/18.06.2018 г. изменена със 

Заповед № 902/16.07.2018 г., назначената комисия в състав: 

Председател: Снежана Караиванова – и.д. началник отдел 

„Обществени поръчки”; 

     Членове:  1. Ружа Савова – главен експерт в отдел „Военни клубове и 

социални дейности“, главна дирекция „Военно-почивно дело и военни 

клубове“; 

                        2. Йордан Данчев – главен експерт в отдел „Бюджет“, 

дирекция „Бюджет“,  

в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в Решение           

№ 6950/10.05.2018 г. и Обявление с изх. № 6951/10.05.2018 г. се събра да 

разгледа и оцени постъпилите оферти.  

За работата си комисията е съставила и подписала един Протокол № 1  

с изх. № 10528/19.07. 2018 г. и Протокол № 2 с изх. № 11138/31.07.2018 

година. 

І. Заседанието за отваряне на подадените оферти беше открито на 

18.06.2018 г. в 14:00 ч. Председателят на комисията обяви, че с протокол 



от 18.06.2018 г. е получил от отдел „Административно обслужване, 

канцелария и архив” 2 (два) броя оферти, подадени от следните участници: 

  

 

 

№ 

Вх. №/дата Име на участника 

1 
Вх. № 7180/14.06.2018 г. 

в 13.59 ч. 

„ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД 

ЗА II-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

2 
Вх. № 7219/15.06.2018 г. 

в 11.46 ч. 

„КАБЕЙ-КО“ ЕООД 

ЗА II-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

 

На публичното отваряне на офертата не присъстваха представители, 

лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

В обявлението за обществената поръчка е посочено, че на основание                   

чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения 

на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за 

съответствие с критериите за подбор. В тази връзка, комисията пристъпи 

към отваряне на постъпилите оферти по реда на тяхното постъпване и 

оповестяване на съдържанието им, включително ценовите предложения на 

участниците, както следва:  

 1. Комисията отвори офертата на „ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД ЗА 

II-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ и констатира, че е подадена в запечатана 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в съответствие  с изискванията 

на възложителя. Председателят и всички членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника и оповести следното: 

Участникът „ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД ЗА II-РА ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ е предложил:  

 

1.цена за 1(един) човек за 1(един) обяд  - 2,90 (два и 0,90) лева без 

ДДС, съответно 3,48  (три и 0,48) лева с ДДС; 

2.цена за 1(един) човек за 1(един) празничен обяд  - 3,75 (три и 0,75) 

лева без ДДС, съответно 4,50  (четири и 0,50) лева с ДДС. 

 

2. Комисията отвори офертата на „КАБЕЙ-КО“ ЕООД ЗА II-РА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ и констатира, че е подадена в запечатана 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в съответствие  с изискванията 

на възложителя. Председателят и всички членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника и оповести следното:  

 

Участникът „КАБЕЙ-КО“ ЕООД ЗА II-РА ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ е предложил: 

1. цена за 1(един) човек за 1(един) обяд  - 2,92 (два и 0,92) лева 

без ДДС, съответно 3,50  (три и 0,50) лева с ДДС; 



2.  цена за 1(един) човек за 1(един) празничен обяд  - 3,75 (три и 0,75) 

лева без ДДС, съответно 4,50  (четири и 0,50) лева с ДДС. 

 

След отваряне на подадените оферти за участие и извършването на 

предвидените в чл. 61, т. 1 и т. 2 от ППЗОП действия, приключи 

публичната част от заседанието на комисията.  

 

ІІ. На основание чл. 61, т. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към 

разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците и 

оценяване съгласно избрания критерий за подбор: 

 

1.Техническото предложение за изпълнение на поръчката на „ВНП 

ФАСИЛИТИ“ ЕООД ЗА II-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, е изготвено 

съгласно изискванията на Възложителя. 

2.Техническото предложение за изпълнение на поръчката на 

„КАБЕЙ-КО“ ЕООД ЗА II-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, е изготвено 

съгласно изискванията на Възложителя. 

III. Съгласно чл. 61, т. 3 от  ППЗОП, комисията извърши оценка на 

офертите по критерия „най-ниска цена“, както следва: 

 

За Обособена позиция № 2: „Обслужване на социална кухня към 

Министерство на отбраната за гр. Хасково“. 

 

1-во място:  

 

 „ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД, предложил e: 

 

1.цена за 1(един) човек за 1(един) обяд  - 2,90 (два и 0,90) лева без ДДС, 

съответно 3,48  (три и 0,48) лева с ДДС. 

 

2-ро място:  

„КАБЕЙ-КО“ ЕООД, предложил e: 

 

цена за 1(един) човек за 1(един) обяд  - 2,92 (два и 0,92) лева без ДДС, 

съответно 3,50  (три и 0,50) лева с ДДС. 

 

IV. На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП на 19.07.2018 г., в 10:00 часа, 

комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред, спрямо 

получената оценка.  

По офертата на „„ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД ЗА II-РА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, вх. № 7180/14.06.2018 г. : 

При извършената проверка комисията установи, че участникът е 

представил ЕЕДОП, със следното съдържание: 



1.В част IV “Критерии за подбор“, б. „В“ от представеният от 

участника единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е 

посочено, че през последните 3 (три) години е изпълнил следната услуга: 

- От 01.08.2014 г. до 25.10.2016 г.- приготвяне и ежедневна доставка 

на храна по диети за пациентите на УСБАЛССЗ „СВЕТА 

ЕКАТЕРИНА“ЕАД, без да е посочен номера на договора, както и минимум 

5 000 броя обяда, изискване посочено в т. 3 от документацията за участие, 

както и в т. 1 на Раздел III.1.3) Технчески и професионални възможности 

от обявлението за обществената поръчка. 

2.С оглед възрастта на ползвателите на социалната кухня, следва да се 

даде подробна информация, дали помещението, което посочват в 

техническото предложение е подходящо и с добра локация, което да е 

достъпно за потребителите, предвид тяхната напреднала възраст, 

затруднена двигателна способност, влошено общо здравословно 

състояние.  

 

Видно от гореизложено, участникът не е представил информация за 

брой приготвени и доставени обяда и/или вечери (един обяд и/или вечеря 

включва минимум приготвяне и доставяне на ястия за едно лице) през 

последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата), 

както и дали разполага с транспортно средство, което да отговаря на 

санитарно-хигиенните изисквания.  

 

В тази връзка, комисията е решила  да уведоми участника, че в срок до 

5 работни дни от получаването на протокола, може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. 

Допълнително представената документация може да обхваща и факти, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите за 

участие. 

  

За отстраняване на установената липса, непълнота или несъответствие 

на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 

подбор, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от 

получаването на настоящия протокол, участниците, по отношение на които 

е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 

заявления за участие. 

 



V. На 30.07.2018 г. комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи с вх. № 8610/24.07.2018 г. от 

„ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД ЗА II-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

 

От представената допълнителна документация е видно, че „ВНП 

ФАСИЛИТИ“ ЕООД отговаря на изискването да са изпълнили дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през 

последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата) за 

ЗА II-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, като са посочили информация за над 5 

000 (пет хиляди) броя обяда/вечери (един обяд/вечеря включва минимум 

приготвяне и доставяне на ястия за едно лице) в нов ЕЕДОП. 

 

С оглед възрастта на ползвателите на социалната кухня, комисията е 

поискала подробна информация, дали помещението, което посочват в 

техническото предложение е подходящо и с добра локация, което да е 

достъпно за потребителите, предвид тяхната напреднала възраст, 

затруднена двигателна способност и влошено общо здравословно 

състояние. Участникът е представил декларация, с която декларира, че 

заведението за обществено хранене е с възможност за достъп на 

посетители със затруднена двигателна способност, разположено на 

територията на „МБАЛ Хасково“ АД. Помещението се намира на 

комуникативно място, лесно достъпно с градски транспорт от всяка точка 

на града. 

 

При извършената проверка комисията установи, че участникът е 

представил нов ЕЕДОП в електронна форма и подписан от управителя 

на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, поради което комисията допуска офертата 

до оценяване в частта на техническото предложение за изпълнение на 

поръчката. 

 

VI. Въз основа на получените оценки комисията предлага да се 

сключат договори с класираните на първо място кандидати: 

 

За Обособена позиция № 1: „Обслужване на социална кухня към 

Министерство на отбраната за гр. Хасково“. 

 

1-во място:  

 

 

 „ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД, предложил e: 

 



1.цена за 1(един) човек за 1(един) обяд  - 2,90 (два и 0,90) лева без ДДС, 

съответно 3,48  (три и 0,48) лева с ДДС. 

 

2-ро място:  

„КАБЕЙ-КО“ ЕООД, предложил e: 

 

цена за 1(един) човек за 1(един) обяд  - 2,92 (два и 0,92) лева без ДДС, 

съответно 3,50  (три и 0,50) лева с ДДС. 

 

Настоящият доклад, се изготви и подписа на основание чл. 60, ал. 1 

от ППЗОП и заедно с цялата документация по процедурата се предава на 

възложителя.  

 

 Председател:  
 

Снежана Караиванова.........../П/............. 

 

Членове:  

1. Ружа Савова............/П/................              

2. Йордан Данчев......./П/.......... 

              

 

 

 


