
1 

 

 

 

Изх. №11138/31.07.2018 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

за разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор в откритата с Решение № 6950/10.05.2018 г. на изпълнителния директор 

на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социална кухня към Министерство 

на отбраната по обособени позиции”. 

 

На 30.07.2018 г. от 16.30 часа, 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”, находяща се на бул. 

„Цар Освободител“ № 7, 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“,  

се събра със задача да разгледа допълнително представените документи  от 

участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната по обособени 

позиции”, както следва: 

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

отбраната за гр. Карлово“. 

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

отбраната за гр.Хасково“. 

Обособена позиция № 3: „Обслужване на социална кухня към Министерство на 

отбраната за гр.Стара Загора“. 

 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. На 

основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), комисията пристъпи към разглеждане на допълнително 

представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор в публично състезание за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социална кухня към 

Министерство на отбраната по обособени позиции”. 

Обособена позиция № 1„Обслужване на социална кухня към Министерство 

на отбраната за гр. Карлово“ и Обособена позиция № 3: „Обслужване на социална 
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кухня към Министерство на отбраната за гр.Стара Загора“ са прекратени с Решение 

№ 9700/04.07.2018 г., тъй като не са пододени оферти за същите. 

 

I. Констатирано бе, че в определения срок са постъпили допълнително 

информация и документи, както следва: 

 

 

№ Вх. №/дата Име на участника 

1. 
Вх. № 8610/24.07.2018 г. в 

15:12 ч. 

„ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД 

ЗА II-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

 

ІI. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи, както следва: 

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

на участниците, 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. 

 

Комисията се проведе в (три) заседания - на 18.06.2018 г., 19.07.2018 г. и  

30.07.2018 г. за разглеждане и оценка на получените оферти. 

 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинален екземпляр. 

 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата 

документация по разглежданата процедура. 

 

 

Председател:  

 

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

 

Членове:  
1. Ружа Савова......./П/....................              

2. Йордан Данчев....../П/........... 

              

 

 


