
Утвърждавам:
/Д-р Борислав Xapi 
Управител на „СБАЛОЗ“ ЕООД/

П Р о т о к о л
по чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

От работата на комисията, назначена със Заповед № 123 от 14.08.2019 г. на Управителя на 
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕООД („СБАЛОЗ“ ЕООД) за разглеждане, оценка и класиране на 
подадени оферти за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с покана при 
условията на Глава 26 във връзка с чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с 
предмет: „ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И ДЕЖУРНИЯ 
ПЕРСОНАЛ В СТАЦИОНАРЕН БЛОК НА „СБАЛОЗ” ЕООД, СОФИЯ-ГРАД”, с 
номер на поканата № 236/08.08.2019 г., публикувана в Профила на купувача на 08.08.2019

На 14.08.2019 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на втория етаж на адрес: гр. София, район 
„Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ № 22, в сградата на „СБАЛОЗ“ ЕООД, в изпълнение на 
Заповед № 123 от 14.08.2019 г., комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Лилия Миронова -  и.д. главна медицинска сестра „СБАЛОЗ“ ЕООД;

ЧЛЕНОВЕ:
1. Ивайло Петров -  юрист на „СБАЛОЗ“ ЕООД;
2. Огнян Кронев -  н-к АСБ „СБАЛОЗ“ ЕООД,

се събра да отвори, разгледа, оцени и класира по реда на тяхното постъпване подадените 
от участниците оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА 
БОЛНИЧНА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И ДЕЖУРНИЯ ПЕРСОНАЛ В 
СТАЦИОНАРЕН БЛОК НА „СБАЛОЗ” ЕООД, СОФИЯ-ГРАД”.

Председателят на Комисията обяви заповедта за назначаване на Комисията и протокола по 
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП за предаване на офертите.

До обявения от възложителя срок за подаване на офертите 13.08.2019 г. до 16.30 ч., е 
постъпила една оферта от „ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД с вх. № 1/56 от 13.08.2019 г., 
постъпила в 15:00 часа -  лицето, до което е изпратена поканата по чл. 191, ал. 1 от ЗОП.

Комисията започна работа в 13:35 часа. След запознаване с протокола по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП за предаване на офертите председателят и членовете на Комисията подписаха 
декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. При отваряне на офертата 
на участника не присъства представител. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП Комисията 
пристъпи към отваряне на офертата. Комисията направи проверка на документите, 
налични в опаковката на офертата на „ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД и констатира 
съдържанието им. Комисията установи, че участникът е представил оферта, списък на 
представените документи, предложение за изпълнение на обществената поръчка и ценово



предложение. Комисията констатира, че участникът е приложил примерни менюта за 
лятно и зимно меню, посочил е екипа от експерти, който ще отговаря за изпълнението на 
поръчката, както и превозните средства, с които разполага за изпълнение на поръчката, 
като е приложил и съответните доказателства. Представени са и декларации по 192, ал. 2 и 
ал. 3 от ЗОП, по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за липса на подизпълнител, декларация по чл. 101, 
ал. 9 и ал. 11 от ЗОП, декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, декларация по чл. 69 от 
ЗПКОНПИ, декларация за съгласие за обработване на личните данни, списък на услугите, 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка заедно с доказателства за 
доброто им изпълнение, стандарти, декларация за срока на валидност на офертата и 
декларация, че са спазени задълженията, свързани данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор. Членовете на Комисията подписаха техническото предложение за 
изпълнение на поръчката. Съгласно техническото предложение за изпълнение на 
поръчката участникът заявява, че ще осигури специални транспортни средства, 
притежаващи разрешителни за извършване на този тип дейност, гарантиран температурен 
режим и осигурена стерилност, ще определи сътрудници за контакт, ще предвиди 
задължително участие на инструктор по хранене, ще изготвя седмичини менюта съгласно 
Сборник рецепти за диетични ястия за ЗОХ и ЛПЗ по всички видове диети, консултации с 
диетолози, задължение за ежедневна дезинфекция на транспортните средства и съдове, 
осигуряване на кухненска база и съвременни технологии за приготвяне на храната, 
сертификати за годност на качество по БДС и ДВСК, контрол на храната по целия цикъл 
на приготвяне и доставката съгласно чек-листите на нормите ISO 9001, ISO 22 000 и 
НАССР, доставка на храната посредством приемо-предавателен протокол. Комисията 
обяви предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, а именно: цена за един 
храноден в размер на 5,58 лв. (пет лева и петдесет и осем стотинки) с ДДС, от които 
закуска 1,38 лв. (един лев и тридесет и осем стотинки) с ДДС; обяд 2,82 лв. (два лева 
осемдесет и две стотинки) с ДДС; вечеря 1,38 лв. (един лев и тридесет и осем стотинки) с 
ДДС. Ценовото предложение за един храноден, умножено по броя хранодни и 
стационарно болни/медицински персонал, дава стойност от 59 403,75 лв. (петдесет и девет 
хиляди четиристотин и три лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС, съответно 
71 284,50 лв. (седемдесет и една хиляди двеста осемдесет и четири лева и петдесет 
стотинки) с ДДС. Комисията констатира, че офертата на участника „ВНП 
ФАСИЛИТИ“ ЕООД не надхвърля прогнозната стойност на обществената поръчка. 
Предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение отговарят на 
изискванията на Възложителя.

Във връзка с гореизложеното, Комисията взе следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Допуска до класиране единствената оферта за участие в обществената поръчка, 
подадена от участника „ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД. Класира на първо място участника 
„ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД с предлагана цена за изпълнение на поръчката за един 
храноден в размер на 5,58 лв. (пет лева и петдесет и осем стотинки) с ДДС, от които 
закуска 1,38 лв. (един лев и тридесет и осем стотинки) с ДДС; обяд 2,82 лв. (два лева 
осемдесет и две стотинки) с ДДС; вечеря 1,38 лв. (един лев и тридесет и осем стотинки) с
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ДДС, с общ размер на предложението за периода на обществената поръчка от 59 403,75 
лв. (петдесет и девет хиляди четиристотин и три лева и седемдесет и пет стотинки) без 
ДДС, съответно 71 284,50 лв. (седемдесет и една хиляди двеста осемдесет и четири лева и 
петдесет стотинки) с ДДС.

2. Комисията предлага на възложителя обществената поръчка с предмет „ДОСТАВКА 
НА БОЛНИЧНА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И ДЕЖУРНИЯ ПЕРСОНАЛ В 
СТАЦИОНАРЕН БЛОК НА „СБАЛОЗ” ЕООД, СОФИЯ-ГРАД” да бъде възложена на 
„ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район 
„Витоша“, бул. „Братя Бъкстон” No 40, вписано в Търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 831578978, който да бъде обявен за 
изпълнител и с него да бъде сключен писмен договор за възлагане на обществена поръчка.

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на Комисията на 19.08.2019 г. на 
основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП и подлежи на представяне на вниманието на Възложителя 
за утвърждаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия Миронова 

ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Петров

Огнян Кронев
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