УТВЪРЖДАВАМ:

Изх. № 7234/16.07.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
/п/
ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ
/Валери Стоянов – зам. изпълнителен директор,
съгласно Заповед за заместване № 559/08.07.2015 г./
ПРОТОКОЛ № 1
за отваряне на офертите на участниците в откритата с Решение
№ 5022/26.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Валентин
Гагашев – Възложител, процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по
обособени позиции” и констатациите на комисията за наличието и редовността
на представените документи в Плик № 1.
На 08.07.2015 г. от 14.00 часа, комисия определена със Заповед
№ 556/08.07.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Валентин
Гагашев - Възложител, в състав:
Председател: Марияна Петрова – главен експерт в отдел „Обществени
поръчки и контрол”;
и членове: 1. Боян Савов - главен експерт в отдел „Обществени поръчки
и контрол”;
2. Ружа Савова - главен експерт в отдел „Методология,
контрол и военно - патриотично възпитание”;
3. Добри Вълев - главен експерт в отдел „Обществени
поръчки и контрол”;
4. Бисерка Николайчева - главен специалист в отдел
„Методология, контрол и военно - патриотично възпитание”,
получи списъка и пликовете с постъпилите в срок до 17.30 ч. на
07.07.2015 г. оферти от 8 /осем/ участника в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социални кухни към
Министерство на отбраната по обособени позиции, както следва:
І-ва обособена позиция – социална кухня гр. Айтос - до 30 човека;
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ІІ-ра обособена позиция – социална кухня гр. Банско - до 40 човека;
ІІІ-та обособена позиция – социална кухня гр. Ботевград - до 40 човека;
ІV-та обособена позиция – социална кухня гр. Велико Търново - до 40
човека;
V-та обособена позиция – социална кухня гр. Дупница - до 40 човека;
VІ-та обособена позиция – социална кухня гр. Казанлък - до 50 човека;
VІІ-ма обособена позиция – социална кухня гр. Лом - до 30 човека;
VІІІ-ма обособена позиция – социална кухня гр. Русе - до 40 човека;
ІХ-та обособена позиция – социална кухня гр. София - до 84 човека.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след
като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.
Присъстващите представители на участниците, подали оферти попълниха
списък на лицата по чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),
присъствали при отваряне на представените оферти за участие. Председателят
на комисията прочете входящия регистър, след което председателят и всички
членове на комисията попълниха декларации съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОП.
Комисията констатира, че пликовете с офертите са оформени и
представени съобразно изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и документацията
за участие в процедурата и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП пристъпи към
тяхното отваряне по реда на постъпването им:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8

Входящ номер
5684/30.06.2015
10,07 ч.
5846/06.07.2015
12,34 ч.
5849/06.07.2015
13,10 ч.
5861/06.07.2015
13,42 ч.
5876/07.07.2015
09,12 ч.
5877/07.07.2015
09,56 ч.
5894/07.07.2015
14,14 ч.
5900/07.07.2015
17,03 ч.

Име на участника

г.

в

г.

в

г.

в

ЕТ “ЗДРАВЕ –
ЗДРАВКА САВЕВА”
“В.В.М.С.” ООД

Обособена
позиция, за която
кандидатства
ІV
VIІІ

г.

ЕТ “ДЕСИ-92МИРЯНА ЙОТОВА”
в
“КАНКУН” ЕООД

ІІІ

г.

в

“ЕВЕЛИР” ЕООД

І

г.

в

“ИНВИКТА” ЕООД

ІV

г.

в

V

г.

в

ОБЩИНА
ДУПНИЦА
ЕТ “ЯНКО
МЕРМЕКЛИЕВ”

ІХ

VІ
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Няма оферти, постъпили след крайния срок.
Преди отваряне на офертите, комисията се запозна с утвърдената от
изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”
документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Комисията покани законните и упълномощените представители на
участниците, подали оферти да присъстват при отварянето им, като ги запозна
със състава на комисията, възложените й задачи и определения срок за работа.
При отварянето на офертите присъстваха законни и упълномощени
представители на следните участници:
1. Виктор Венциславов Свиленов – управител на “КАНКУН” ЕООД;
2. Стефи Цанкова Илиева –– упълномощен представител на Община
Дупница.
След извършване на тези действия, комисията пристъпи към отваряне на
офертите. В присъствието на законните и упълномощени представители на
участниците, комисията отвори офертите и констатира, че:
1. Във всички оферти е налице отделен плик № 1 с надпис „Документи за
подбор” за обособената позиция, за която кандидатства съответния участник;
2. Във всички оферти е налице отделен плик № 2 с надпис "Предложение
за изпълнение на поръчката” за обособената позиция, за която кандидатства
съответния участник;
3. Във всички оферти е налице отделен плик № 3 с надпис „Предлагана
цена” за обособената позиция, за която кандидатства съответния участник.
Пликове № 3 с предлаганата цена на всички оферти, както и съдържащите
се в пликове № 2 документи на всички оферти, бяха подписани от трима
членове на комисията и от един представител от присъстващите участници.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори пликове № 1 с
надпис „Документи за подбор” на всеки от участниците и оповести
документите, които те съдържат.
След приключване на публичната част от заседанието, комисията
определи следващото закрито заседание да се проведе на 15.07.2015 г. – 16,00
часа.
На 15.07.2015 г., комисията продължи своята работа на закрито заседание
за разглеждане на представените документи и информация в пликове № 1 с
надпис “Документи за подбор” на всички участници.
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Поради отсъствие на г-жа Ружа Савова – главен експерт в отдел
„Методология, контрол и военно-патриотично възпитание”, участие в
заседанието на комисията взе г-жа Ралица Тодорова – началник на отдел
„Методология, контрол и военно-патриотично възпитание” в качеството си на
резервен член на комисията. Преди началото на заседанието г-жа Ралица
Тодорова попълни декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите и информацията в
пликове № 1, относно тяхното наличие и редовност на основание чл. 68, ал. 7 от
ЗОП.
Проверка за наличие и редовност на представените документи в плик
№ 1:
1. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за
подбор” за ІV-та обособена позиция на оферта с рег. № 5684/30.06.2015 г. в
10,07 ч. от ЕТ “ЗДРАВЕ – ЗДРАВКА САВЕВА” с ЕИК 104670383 и установи
следното:
Участникът не е представил доказателства за постигнато съответствие с
изискванията на чл. 70 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните.
Съгласно т. 8.11.3. от Раздел VI. “Указания за подготовка на офертите за
участие” на документацията за участие и раздел ІІІ.2. “Условия за участие”,
раздел ІІІ.2.3) “Технически възможности” т. 3 от Обявлението за обществена
поръчка: Участниците следва да представят доказателства за постигнато
съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за
хигиената на храните.
Предвид горните констатации и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
комисията указва на участника да представи допълнително документи, с
които да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя за
изпълнение на поръчката, както следва:
- Да представи доказателства за постигнато съответствие с
изискванията на чл. 70 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на
храните - заверени копия.
2.
Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за
подбор” за VІІІ-ма обособена позиция на оферта с рег. № 5846/06.07.2015 г. в
12,34 ч. от “В.В.М.С.” ООД с ЕИК 117544598 и установи следното:
Участникът е декларирал постигнато съответствие с изискванията
на чл. 70 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на хранитене, но не е
представил доказателства за това. Съгласно т. 8.11.3. от Раздел VI. “Указания за
подготовка на офертите за участие” на документацията за участие и раздел ІІІ.2.
“Условия за участие”, раздел ІІІ.2.3) “Технически възможности” т. 3 от
Обявлението за обществена поръчка: Участниците следва да представят
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доказателства за постигнато съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба
№ 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните.
Предвид горните констатации и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
комисията указва на участника да представи допълнително документи, с
които да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя за
изпълнение на поръчката, както следва:
- Да представи доказателства за постигнато съответствие с
изискванията на чл. 70 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на
храните - заверени копия.
3.
Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за
подбор” за ІІІ-та обособена позиция на оферта с рег. № 5849/06.07.2015 г. в
13,10 ч. от ЕТ “ДЕСИ-92-МИРЯНА ЙОТОВА” с ЕИК 122028131 и установи
следното:
Участникът не е представил доказателства за постигнато съответствие с
изискванията на чл. 70 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните.
Съгласно т. 8.11.3. от Раздел VI. “Указания за подготовка на офертите за
участие” на документацията за участие и раздел ІІІ.2. “Условия за участие”,
раздел ІІІ.2.3) “Технически възможности” т. 3 от Обявлението за обществена
поръчка: Участниците следва да представят доказателства за постигнато
съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за
хигиената на храните.
Предвид горните констатации и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
комисията указва на участника да представи допълнително документи, с
които да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя за
изпълнение на поръчката, както следва:
- Да представи доказателства за постигнато съответствие с
изискванията на чл. 70 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на
храните - заверени копия.
4.
Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за
подбор” за IХ-та обособена позиция на оферта с рег. № 5861/06.07.2015 г. в
13,42 ч. от „КАНКУН” ЕООД с ЕИК 201163529 и установи следното:
В офертата на участника са представени всички изискуеми документи от
одобрената документация от Възложителя и от Обявлението за провеждане на
поръчката.
5.
Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за
подбор” за I-ва обособена позиция на оферта с рег. № 5876/07.07.2015 г. в 09,12
ч. от “ЕВЕЛИР” ЕООД с ЕИК 203598206 и установи следното:
Представена е декларация от управителя на дружеството за мястото, в което
ще се осъществява храненето, от която не е видно дали същото съвпада с обекта,
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в който се приготвя храната. Съгласно раздел ІІІ.2. “Условия за участие”, раздел
ІІІ.2.3) “Технически възможности”, т. 2. от Обявлението за обществената
поръчка и раздел VI “Указания за подготовка на офертите за участие”, т. 8.11.
„Изисквания и доказателства за технически възможности, опит и/или
квалификация на участника за изпълнение на поръчката”, т. 8.11.2. от
документацията за обществената поръчка „Участникът следва да разполага с
минимум 1 брой транспортно средство, което да отговаря на санитарнохигиенните изисквания. В случай, че храненето се осъществява в обекта, в който
се приготвя храната, изискването за наличие на транспортно средство отпада.
За доказване на това изискване се представя:
- Списък на транспортните средства, които ще бъдат използвани от
участника за срока на договора – Образец № 9.
- Декларация – свободен текст, в случай, че храненето се осъществява в
обекта, в който се приготвя храната и изискването за наличие на транспортно
средство отпада.”
Участникът е декларирал постигнато съответствие с изискванията на чл.
70 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на хранитене, но не е
представил доказателства за това. Съгласно т. 8.11.3. от Раздел VI. “Указания за
подготовка на офертите за участие” на документацията за участие и раздел ІІІ.2.
“Условия за участие”, раздел ІІІ.2.3) “Технически възможности” т. 3 от
Обявлението за обществена поръчка: Участниците следва да представят
доказателства за постигнато съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба
№ 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните.
Предвид горните констатации и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
комисията указва на участника да представи допълнително документи, с
които да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя за
изпълнение на поръчката, както следва:
- Да представи списък на транспортните средства, които ще бъдат
използвани от участника за срока на договора – Образец № 9 или
- Декларация – свободен текст, в случай, че храненето се осъществява в
обекта, в който се приготвя храната и изискването за наличие на
транспортно средство отпада.
- Да представи доказателства за постигнато съответствие с
изискванията на чл. 70 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на
храните - заверени копия.
6.
Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за
подбор” за IV-та обособена позиция на оферта с рег. № 5877/07.07.2015 г. в
09,56 ч. от “ИНВИКТА” ЕООД с ЕИК 104528074 и установи следното:
В офертата на участника са представени всички изискуеми документи от
одобрената документация от Възложителя и от Обявлението за провеждане на
поръчката.
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7.
Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за
подбор” за V-та обособена позиция на оферта с рег. № 5894/07.07.2015 г. в 14,14
ч. от ОБЩИНА ДУПНИЦА, БУЛСТАТ 000261630 и установи следното:
Представен е Списък – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за
обществените поръчки на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата. За доказване на извършените услуги е
представено едно заверено копие на договор с предмет еднакъв/сходен с
предмета на поръчката. Съгласно раздел ІІІ.2 „Условия за участие”, раздел
ІІІ.2.3. „Технически възможности”, т. 1 от Обявлението за обществената
поръчка и раздел VI “Указания за подготовка на офертите за участие”, т. 8.11.
„Изисквания и доказателства за технически възможности, опит и/или
квалификация на участника за изпълнение на поръчката”, т. 8.11.1 от
документацията на обществената поръчка, учасника следва: “Да има успешно
изпълнена минимум 1 /една/ услуга, еднаква или сходна с предмета на
поръчката през последните 3 (три) години (считано до датата на представяне на
офертата).
За доказване на това изискване се представя Списък – декларация по чл. 51,
ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 8), на услугите, които са еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години,
считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателство за
извършената услуга. Доказателство за извършената услуга се предоставя под
формата на удостоверение (референция/препоръка), издадено от
получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен
регистър, в който е публикувана информация за услугата.
Представеното доказателство от участника е под формата на копие на
договор, което не отговаря на изискванията на чл. 51, ал. 4 от ЗОП и на
изискванията, посочени от възложителя в обявлението и документацията на
обществената поръчка.
Предвид горните констатации и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
комисията указва на участника да представи допълнително документи, с
които да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя за
изпълнение на поръчката, както следва:
- Да представи доказателства за успешно изпълнена минимум 1 /една/
услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката през последните 3 (три)
години (считано до датата за представяне на офертата). Доказателството
за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение
(референция/препоръка), издадено от получателя или от компетентен орган,
или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за
услугата.
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8.
Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за
подбор” за VI-та обособена позиция на оферта с рег. № 5900/07.07.2015 г. в
17,03 ч. от ЕТ “ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” с ЕИК 833149907 и установи
следното:
В офертата на участника са представени всички изискуеми документи от
одобрената документация от Възложителя и от Обявлението за провеждане на
поръчката.
Изисканите по-горе документи следва да се представят от съответните
участници в срок 5 (пет) работни дни от получаване на протокола, с
придружително писмо, заведено в деловодството на ИА “Военни клубови и
военно-почивно дело” – гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7,
адресирано до комисията, назначена със Заповед № 556/08.07.2015 г. на
изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” .
Комисията проведе 2 /две/ заседания по разглеждане на документите,
представени в пликове № 1 с надпис “Документи за подбор” и състави
настоящия протокол.
Протоколът се изготви и се подписа в един оригинален екземпляр.
Председател: Марияна Петрова

/п/

Членове:

Боян Савов

/п/

Ралица Тодорова

/п/

Добри Вълев

/п/

Бисерка Николайчева /п/
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