„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ”
ЕООД
Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

ПРОТОКОЛ
13 април 2016 година
от комисия за разглеждане и класиране на предложенията от участници
за изпълнители на услуга с обект: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА
БОЛНИ И ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ”
ЕООД
Комисията в състав:
Председател:
Мартин Петров Христов, ЕГН: 6701286929, с адрес: гр. София, ул. ”Неофит Рилски”
№ 5, тел. 955 91 79, длъжност: юрист, образование: право;
Членове:
1. Ана Иванова Йорданова, ЕГН:5606226439, с адрес:гр.София, кв.”Обеля” ул.23, № 5,
тел.0878652645, длъжност:Гл.счетоводител, образование: висше икономическо;
2. Марийка Николова Влахова, ЕГН:4505276390, с адрес:гр.София, жк. Надежда ІІ,
бл.250, вх. Г, Диплома №030255 - Икономист – счетоводител; образование: средно
специално
3. Наталия Димитрова Ранджева, ЕГН5009043110, с адрес гр.София, жк. Сердика, бл.
22,вх. Г,свидетелство за квалификация серия А № 72а – Ветеринарно – санитарна експертиза;
образование висше.
4. Йордан Стоянов Стоянов, ЕГН7701267005 с адрес София, жк. Младост 2,
бл.224,вх. 11, ет. 2, удостоверение за професионално обучение № 5024/1706 – готвач.
се събра на 13.04.2016 година в 10.00 часа, за да разгледа предложенията на
участниците в обявената обществена поръчка.
Присъстват Виктор Венциславов Свиленов, управител на „Канкун” ЕООД; Георги
Димитров Георгиев, пълномощник на управителя на „ЛФС” ЕООД; Божидар Аспарухов
Митов, пълномощник на управителя на „ЛКС” ООД; Валентин Йорданов Миков, управител
на „Вива – 2004” ООД.
На комисията е предаден на 13.04.2016 година списък от Възложителя с участниците
и офертите. Постъпили са следните предложения на участници по реда на подаването им в
деловодството на възложителя:
1. „Болкан мийл” ЕООД;
2. „Канкун” ЕООД;
3. „ЛФС” ЕООД;
4. „Вива – 2004” ООД;
5. „ЛКС” ООД.
Представените оферти съответстват на съставения списък.
Офертите са представени съгласно указания в закона начин в запечатани непрозрачни
пликове, върху които е посочена изискуемата по закон информация.
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Комисията в 10.17 часа пристъпи към отваряне на предложенията на участниците по
реда на постъпването им.
Първа се отвори офертата на „Болкан мийл” ЕООД. Представена е по начин,
отговарящ на изискванията на възложителя. Комисията отвори плика с офертата. Вътре са
трите плика съгласно изискванията на закона и Възложителя. Членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”, както и представителя на „ЛКС” ООД.
Втора се разгледа офертата на „Канкун” ЕООД. Представена е по начин, отговарящ на
изискванията на възложителя. Комисията отвори плика с офертата. Вътре са трите плика
съгласно изискванията на закона и Възложителя. Членовете на комисията подписаха плик №
3 „Предлагана цена”, както и представителя на „ЛФС” ЕООД.
Трета се разгледа офертата на „ЛФС” ЕООД. Представена е по начин, отговарящ на
изискванията на възложителя. Комисията отвори плика с офертата. Вътре са трите плика
съгласно изискванията на закона и Възложителя. Членовете на комисията подписаха плик №
3 „Предлагана цена”, както и представителя на „Канкун” ЕООД.
Четвърта се разгледа офертата на „Вива - 2004” ООД. Представена е по начин,
отговарящ на изискванията на възложителя. Комисията отвори плика с офертата. Вътре са
трите плика съгласно изискванията на закона и Възложителя. Членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”, както и представителя на „ЛКС” ООД.
Пета се разгледа офертата на „ЛКС” ООД. Представена е по начин, отговарящ на
изискванията на възложителя. Комисията отвори плика с офертата. Вътре са трите плика
съгласно изискванията на закона и Възложителя. Членовете на комисията подписаха плик №
3 „Предлагана цена”, както и представителя на „Вива - 2004” ООД.
Комисията пристъпи към отваряне на представените от участниците пликове № 2
„Предложение за изпълнение на поръчката” по реда на постъпване на офертите.
Първи се отвори плик № 2 на „Болкан мийл” ЕООД. Комисията отвори плик № 2.
Вътре са декларация за срока на изпълнение, техническо предложение и примерни седмични
менюта. Членовете на комисията подписаха тези документи, както и представителя на „ЛКС”
ООД.
Втори се отвори плик № 2 на „Канкун” ЕООД. Вътре се намери декларация за срока за
изпълнение, техническо предложение и четири броя седмични менюта. Членовете на
комисията подписаха документа, както и представителя на „ЛФС” ЕООД.
Трети се отвори плик № 2 на „ЛФС” ЕООД. Вътре са декларация за срока на
изпълнение и техническо предложение. Членовете на комисията подписаха тези документи,
както и представителя на „Канкун” ЕООД.
Четвърти се отвори плик № 2 на „Вива - 2004” ЕООД. Комисията отвори плик № 2.
Вътре са две декларации за срока на изпълнение, техническо предложение и седмично
менюта и писмо от СХЕИ за съгласуване на менюта. Членовете на комисията подписаха тези
документи, както и представителя на „ЛКС” ООД.
Пети се отвори плик № 2 на „ЛКС” ООД. Комисията отвори плик № 2. Вътре са
декларация за срока на изпълнение и техническо предложение и примерни седмични менюта.
Членовете на комисията подписаха тези документи, както и представителя на „Канкун”
ЕООД.
Представителите на участниците си тръгнаха.
Комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 „Документи за подбор” по реда на
представяне на офертите, обяви съдържащите се документи , както следва:

1. Документи в плик № 1 „Документи за подбор” на „Болкан мийл” ЕООД:
Комисията обяви на заседанието намиращите се в плик № 1 документи и тяхното
пълно съответствие със списъка.
2. Документи в плик № 1 „Документи за подбор” на „Канкун” ЕООД: Комисията
обяви на заседанието намиращите се в плик № 1 документи, които съотвестват на
списъка с документите с изключение на документ, описан под № 2.2;
3. Документи в плик № 1 „Документи за подбор” на „ЛФС” ЕООД: Комисията обяви
на заседанието намиращите се в плик № 1. Липсва документ № 3 от списъка с
приложените.
4. Документи в плик № 1 „Документи за подбор” на „Вива - 2004” ООД: Комисията
обяви на заседанието намиращите се в плик № 1 документи и тяхното пълно
съответствие със списъка.
5. Документи в плик № 1 „Документи за подбор” на „ЛКС” ООД: Комисията обяви
на заседанието намиращите се в плик № 1 документи и тяхното пълно
съответствие със списъка.
Комисията установи следното в офертите на участниците във връзка с изискванията
на възложителя за представяне на документи към офертите и за критериите за подбор, както
следва:
1. „Болкан мийл” ЕООД – представените в плик № 1 документи установяват
съответствие на участника с изискванията на закона и на възложителя и се допуска до
по-нататъшно участие.
2. „Канкун” ЕООД – представените в плик № 1 документи установяват съответствие
на участника с изискванията на закона и на възложителя и се допуска до понататъшно участие.
3. „ЛФС” ЕООД – представените в плик № 1 документи установяват съответствие на
участника с изискванията на закона и на възложителя и се допуска до по-нататъшно
участие.
4. „Вива - 2004” ООД – представените в плик № 1 документи установяват
съответствие на участника с изискванията на закона и на възложителя и се допуска до
по-нататъшно участие.
5. „ЛКС” ООД – представените в плик № 1 документи установяват съответствие на
участника с изискванията на закона и на възложителя и се допуска до по-нататъшно
участие.
Комисията пристъпва към разглеждане на Плик № 2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката” на допуснатите участници по реда на постъпване на
офертите:
1. „Болкан мийл” ЕООД - Предложението за изпълнение на поръчката съответства
на изискването на възложителя относно предложения срок за изпълнение на
поръчката и техническо предложение, което да включва асортимент на ястия за
закуска, обяд и вечеря, достатъчни, за да се избегне повтарянето на дневно меню в
рамките на една седмица;
„Канкун” ЕООД – Предложението за изпъление на поръчката съответства на изискването
на възложителя относно предложения срок за изпълнение на поръчката и техническо
предложение, което да включва асортимент на ястия

