
ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 27.05.2015 г. в 11,00 ч. в административната сграда на СБАЛИПБ 

”Проф. Иван Киров” ЕАД в гр. София, бул.”Акад. Иван Гешов” 17 се събра 

комисия, назначена със Заповед №  К-00031/27.05.2015г. на проф. д-р Татяна 

Червенякова - изпълнителен директор на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД в 

състав: 

1. Силвия Цекова - Правоспособен юрист 

2. Сийка Колева - Икономически директор 

3. Светлана Иваноа – Счетоводител 

4. Ирина Целова – Старша медицинска 

5. Ваня Цонкова – Старша медицинска 

 

Комисията, в изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 1 от ЗОП, получи 

списъка и плика с постъпилата в срок до 15.00ч. на 26 май 2015г. оферта на един 

участник  в откритата процедура с опростени правила за възлагане на обществена 

поръчка с предмет:„Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на 

пациентите на СБАЛИПБ “Проф. Иван Киров“ ЕАД 

Г-жа Колева обяви състава на комисията по заповедта на директора, 

установи, че присъстват всички членове и след получаване на списъка с участника   

всички членове на комисията подписаха декларации съгласно чл. 35, ал.3 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП).  

След като установи, че присъстват всички членове на комисията и не са 

налице пречки за провеждане на заседанието, председателят откри заседанието. 

В 11.00 часа на отварянето на офертите се яви упълномощен представител 

на „Мастър - пик” ООД - г-н Марин Георгиев Маринов, пълн. 3468/2012 г.  
 Сийка Колева обяви, че в определения срок е подадена една оферта от  

„Мастър – пик”  ЕООД –вх.№ 1/27.05.2015 г. 14:53ч. 

Комисията констатира, че плика с офертата на участника е оформен  и 

представен  съобразно изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП. Съгласно изискванията 

на документацията участниците следва да представи оферта в общ плик, който 

трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни плика - плик № 1 с 

надпис „Документи за подбор” , плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение 

на поръчката” и плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото 

предложение на участника.  

На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП комисията отвори офертата и направи 

следните констатации: „Мастър-пик” ООД е подал оферта в непрозрачен плик с 

ненарушена цялост. След отваряне на плика членовете на комисията и 

присъстващия представител на участника констатираха наличието на 3 (три) 

отделни запечатани плика, а именно Плик № 1 - „Документи за подбор”, Плик № 2 

- „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 - „Предлагана цена”. 

Трима от членовете на комисията   подписаха общия плик 3 ”Предлагана цена”.  

Комисията отвори плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” 

на участника, Трима от членовете на комисията подписаха всички документи, 

които се съдържат в него.   

На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори плик № 1 с надпис 



„Документи за подбор”, оповести документите, които той съдържа и провери 

съответствието със списъка по чл.56, ал.1 т.14  ЗОП. 

След извършване на гореизложените дейности приключи публичната част от 

заседанието на комисията  и присъстващия представител на участника напусна 

залата. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на 

представените документи в плик № 1 „Документи за подбор” на участника  и 

съответствието на подадената оферта с предварително обявените от Възложителя 

условия, съгласно обявлението и утвърдената с решението документация за 

участие в обществената поръчка. 

При направената обстойна проверка комисията констатира следното:  

Участникът „Мастър- пик” ООД е представил всички необходими 

документи, които се изискват в плик № 1: 

o Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника.   

o Оферта, попълнена по образец  

o Декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец  

o Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП подписана от лицето, 

o Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, ал.1, чл.107 и 

чл.109, ал.2 б."а" от регламент (ЕО,Евратом) №966/2012 г. на Европейския 

парламент и Съвета на ЕС, относно финансовите правила за общия бюджет на 

Съюза и за отмяна на Регламент(ЕО, Евратом) № 1605/2012 на Съвета на ЕС 

попълнена по образец  

o Декларация за липса на свързаност с друг участник в 

съответствие с чл. 55, ал.7 ЗОП  по образец  

o Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици от участник / подизпълнител- по образец   

o Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ 

въвеждането на система НАССР  

o Копие от сертификат ISО 22000:2005 с обхват производство и 

доставка на кулинарна продукция/кетъринг, ресторантьорство ,детска 

кухня,болнично хранене, ученическо хранене, столово хранене 

o Копие на сертификат ISО 9001:2008 с област на приложение 

предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни 

продукти,  

o Копия от удостоверения за регистрация на обект за кухня-

майка по чл. 12 от Закона за храните   

o Справка-декларация със списък на доставките, които са 

еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

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

посочване на стойностите, датите и възложителите, заедно с удостоверения, 

издадени от получатели    

o Справка - декларация на техническите лица, които ще 

отговарят за изпълнението на поръчката, лицата отговарящи за контрола и 



качеството, както и за технолога по хранене. В справката-декларация трябва 

да се посочи образованието, професионалната квалификация и 

професионалния опит на лицата по образец  

o Списък -декларация за техническото оборудване с приложения  

o Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/ 

неизползване на подизпълнители по образец   

o Документ за внесена гаранция за участие - документа за 

внесена гаранция под формата на парична сума 

o Декларация за приемане на условията в проекта на договор по 

образец   

Комисията констатира, че участникът е представил необходимите 

документи и същите съответстват на критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, поради това   счете, че   участника „Мастер пик”ООД следва да бъде 

допуснат. до разглеждане на документите в плик № 2-„Предложение за 

изпълнение” 

Комисията взе следното РЕШЕНИЕ: 

ДОПУСКА до разглеждане техническото  предложение в плик № 2 на 

участника „Мастер пик”ООД.  

Представеното техническо предложение отговаря напълно на минималните 

технически изисквания, заложени в документацията.  

 Комисията продължи с техническата оценка на предложението в плик № 2 

на участника, Участникът е предложил време за реакция при рекламация -1 минута  

При което  К2 = (Смин. /канд.)x15, където:1/1х15  

К2 на участника е 15 точки  

Комисията прецени, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя и следва да бъде отворена ценовата оферта. 

Предвид направените констатации, Комисията взе следното РЕШЕНИЕ: 

ДОПУСКА до етапа по отваряне и разглеждане на ценовото предложение   

участника „Мастер пик”ООД в открита процедура с опростени правила за 

възлагане на обществена поръчка  с предмет: „ Приготвяне и доставка на болнична 

храна по диети за нуждите на пациентите на СБАЛИПБ “Проф. Иван Киров“ ЕАД 

Комисията определи ценовата оферта на участника да бъде отворена на 

02.06.2015 г. в 11,00 ч. в сградата на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД, за която 

дата комисията следва да изготви съобщение, което да бъде обявено на интернет 

страницата на Възложителя в раздел „Профил на купувача” и да бъде изпратено до 

участника. 

 

 

   


