
ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-БЛАГОЕВГРАД ЕООД 

ГР.БЛАГОЕВГРАД, УЛ.“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ № 21 

тел./факс: 073/884143; e-mail: cpzbl@abv.bg 

                        

 УТВЪРДИЛ:  

                                                    Д-р Георги Димитров                                        

                        ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

/заличен подпис/ 

                                                 

ДОКЛАД 

 

На 08.06.2021г. в 13.00 часа в ЦПЗ - Благоевград ЕООД, в кабинета на 

Гл.счетоводител  се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД -07-

347/08.06.2021г.. на Управителя  на ЦПЗ-Благоевград ЕООД  за провеждане на 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване 

на профила на купувача на обява, с предмет на поръчката: „ЕЖЕДНЕВНО 

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА  ЗА НУЖДИТЕ НА  ПАЦИЕНТИ И 

ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД“ Комисия  в състав:   

Председател : Росица Кирилова Велинова – Главен счетоводител в ЦПЗ - Благоевград 

ЕООД 

 Членове:  

      1. Велимира Георгиева Календерска – Главна медицинска сестра в ЦПЗ 

Благоевград ЕООД 

      2. Цвета Валентинова Рангелова – адвокат 

със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие чрез ЦАИС  

 Комисията констатира следното: 

В установения срок за подаване на оферти има подадена една оферта, както следва: 

1. OF450137  от „ПИП  71“ ЕООД на  04.06.2021г. в 15:28:34ч. 

До крайния срок за декриптиране на офертите този участник е декриптирал своята 

оферна на 08.06.2021г. в 9:24:34ч. 

Председателя на комисията декриптира съдържанието на офертата в публичната 

преписка на поръчката и автоматично се визуализира информация за участника и датата 

и часа на подаване на офертата. 

След узнаване за участника, всички членове на комисията подписаха с електронен 

подпис декларации по чл.103, ал.2 ЗОП, автоматично генерирани в ЦАИС. 

Комосията пристъпи към преглед на представения от участника „ПИП 71“ ЕООД 

ЕООДОП за праверка за липса на основание за отстраняване от участие в обществената 

поръчка и съотвествие с поставените критерии за подбор.  

При тази проверка комисията констатира следното: Участникът е представил 1 

бр.ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от правоимащо лице – управителя на 

дружеството.  Комисията намира, че представения ЕЕДОП, не отговаря на изискванията 

на възложителя, посочени в документацията /арг.чл.67 ЗОП/  

1.Възложителя е посочил, че ЕЕДОП следва да съдържа информация за   с обект 

/собствен или нает/  за приготвяне на храна /обект тип –кухня-майка-кетъринг/,гистриран 

съгласно чл.12 от Закона за храните, което обстоятелството се описва в ЕЕДОП – част 

ІV Критерии за подбор, Буква А „Годност ” – за регистрация  съгласно чл.12 от Закона 

за храните, където участникът посочва вида на обекта, вида на разрешението /№, 

дата на издаване, орган по издаването, валидност, категории храни и др/  

Такава информация във вида искан от възложителя участникът не е декларирал в 

представения ЕЕДОП. 



2.На следващо място възложителя е поставил изискване участникът да разполага 

най-малко с 2 специализирани автомобила за превоз на храна. Това обстоятелството 

възложителя е поставил да бъде описано  в еЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, Буква 

В „Технически и професионални способности”, като се посочват рег.№ на 

автомобилите, с които ще бъде извършвана доставката, сочи се собствен на 

участника ли е автомобила или е нает, като в последния случай се посочват номера 

на договори за наем на МПС и срок на договора,  както и вида на документа, даващ 

право на участника да извършва превоза на храна с тях – вид, номер, дата на издаване, 

орган който го е издал и др. 

Такава информация във вида искан от възложителя участникът не е декларирал в 

представения ЕЕДОП. 

3.На следващо място възложителя е заложил изискване в документацията 

участникът да разполага за срока на договора със сертификати по стандарт ISO 

22000:2005 и ISO 9001:2008 или еквивалент, удостоверяващи, че са внедрени системи 

за управление на качеството с област на приложение, приготвяне на храни, издадени на 

името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на 

качеството и експерт диетолог, работещ при участника. Горните обстоятелства се 

описват в ЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, Буква Г: „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ като се посочва вида на 

сертификата, номер, дата на издаване,  името и професионалната квалификация на 

диетолога, № на диплома, друг документ удостоверяващ професионалната 

квалификация на лицето, както и № на договор, срок и др. 
            Такава информация във вида искан от възложителя участникът не е декларирал в 

представения ЕЕДОП. 

 Комисията намира, че съдържанието на ЕЕДОП е определено от възложителя в 

утвърдена от него документация и съобразно изискавнията на чл.67 ЗОП е с формално 

съдържание, задължително за участниците.  

Комисията намира, че този участник НЕ представя пълна оферта, която да 

отговаря на изискванията на възложителя. 

 По описаните по-горе соъбражения комисията намира, че представения от 

участника ЕЕДОП не отговаря на изискванията на възложителя и критерийте за подбор 

поради което и на основание чл.54, ал.9 ЗОП следва да даде възможност на участникът 

„ПИП 71“ ЕООД да представи в срок от пет работни дни, считано от получаване на 

настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат промените и/или допълнителна информация, съобразена с констатациите 

в настоящия протокол. 

  Този протокол е изпратен чрез ЦАИС на всички кандидати – в случая на „ПИП 

71“ ЕООД. 

 Комисията е приключила работа на 08.06.2021г. в 16.20ч. 

На 16.06.2021 г. в 9.00 часа в ЦПЗ -Благоевград ЕООД, в кабинета на 

Гл.счетоводител  се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД -07-

347/08.06.2021г.. на Управителя  на ЦПЗ-Благоевград ЕООД  за провеждане на 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване 

на профила на купувача на обява, с предмет на поръчката: „ЕЖЕДНЕВНО 

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА  ЗА НУЖДИТЕ НА  ПАЦИЕНТИ И 

ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД“ 

 Комисия  в състав:   

Председател : Росица Кирилова Велинова – Главен счетоводител в ЦПЗ - Благоевград 

ЕООД 

 Членове:  



      1. Велимира Георгиева Календерска – Главна медицинска сестра в ЦПЗ 

Благоевград ЕООД 

      2. Цвета Валентинова Рангелова – адвокат  

със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие чрез ЦАИС  

 Комисията е констатирала следното: 

В предходно свое заседание комисията е установила, че участникът „ПИП 71“ 

ЕООД, подал оферта за участие в обществената поръчка е представил непълна оферта по 

опдробно изложени в протокол от 08.06.2021г. мотиви затова и на основание чл.54, ал.9 

ППЗОП е дала  възможност на участникът „ПИП 71“ ЕООД да представи в срок от пет 

работни дни, считано от получаване протокола от 08.09.2021г. да представи нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат промените и/или допълнителна информация. 

Съобщението до участника, ведно с протокола  е изпратено, респ. получено  чрез 

електронната система ЦАИС на 09.06.20201г. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП на 

15.06.2021г. чрез ел.система участникът е представил нов попълнен и подписан от 

представляващият го с електренен подпис ЕЕДОП. 

Комисията пристъпи към преглед на представения от участника „ПИП 71“ ЕООД 

ЕООДОП за праверка за липса на основание за отстраняване от участие в обществената 

поръчка и съотвествие с поставените критерии за подбор.  

При тази проверка комисията констатира следното: Участникът е представил 1 

бр.ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от правоимащо лице – управителя на 

дружеството.  Комисията намира, че представения ЕЕДОП,  отговаря на изискванията на 

възложителя, посочени в документацията /арг.чл.67 ЗОП/. Представения ЕЕДОП 

съдържа всички изискуеми от възложителя и ЗОП реквизити, като съдържанието му е 

изцяло съобразено с констатациите на комисията отразени в протокол от 08.06.2021г. 

С оглед на направените констатации комисията заключи, че представения ЕЕДОП 

от участникът „ПИП 71“ ЕООД нямя липси, непълноти или несъотвествия, отговаря на 

изискванията за лично състояние и поставенит критерий за подбор от страна на 

възложителя.  

Предвид направените констатации, комисията пристъпи към разглеждане на 

представеното техническо предложение на „ПИП 71“ ЕООД. 

При разгледжането на предствавено техническо предложение от „ПИП 71“ ЕООД 

комисията установи, че то е попълнено коректно, съобразено е с образеца на 

възложителя, подписано от представляващият го с електренен подпис. 

След като намери, че техническото предложение на „ПИП 71“ ЕООД отговаря по 

съдържание и вид на изискванията на възложителя, комисията пристъпи към следващият 

етап, а именно разглеждане и оценка на представеното ценово предложение. 

Общата цена, която участникът е посочил в ЦАИС е 61 096.00 лева без ДДС, която 

цена не надвишава финансовия ресурс на възложителя, посочен в документацията, 

поради което комисията намира, че следва да разглежа ценовото предложение на 

участника. 

Участникът е предложил: 

 Средна цена за храноден по диета № 15 / № 1 в размер на 4.6239 лева без ДДС и 5.04 

лева с ДДС 

Обща стойност на договора за диета № 15 / № 1 – 55 967.68 лева без ДДС и 61 004.78 с 

ДДС 

Средна цена за храноден по диета № 9 в размер на 5.0642 лева без ДДС и 5.52 лева с ДДС 

Обща стойност на договора за  диета № 9 – 1 377.46 лева без ДДС и 1 501.43 с ДДС 

 

Средна цена на храноден за дежурен персонал  - 2.5321 лева без ДДС и 2. 76 лева с ДДС 



Обща стойност на договора  за дежурен персонал – 3 750.04 лева без ДДС и 4 087.54 лева 

с ДДС. 

Към ценовото предложение участникът е представил остойностени меюта по 

предложените диети.  

След като се запозна с ценовото предложение и приложенията към него, както и 

предварително обявения критури за оценка „най-ниска предложена цена“,  комисията 

намира, че ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и не надвишава пределния финансов ресурс за срока на договора, поради 

което комисията обяви, че класира 

НА ПЪРВО МЯСТО : „ПИП 71“ ЕООД с предложена обща цена за срока на 

договора 61 096.00 лева без ДДС. 

Въз основа на горното комисията предлага на възложителя да сключи договор с 

пледмет „ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА  ЗА НУЖДИТЕ НА  

ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД“ с участникът „ПИП71“ 

ЕООД. 

 Комисията е приключла работа на 16.06.2021г. в 10.30ч. 

Настоящият доклад се изготви на 16.06.2021г. в 11.30 часа и се предаде на Възложителя 

на 16.06.2021г. 

Председател : Росица Кирилова Велинова – Главен счетоводител в ЦПЗ - Благоевград 

ЕООД 

 Членове:                                                   заличен подпис на осн.чл.37 ЗОП 

      1. Велимира Георгиева Календерска – Главна медицинска сестра в ЦПЗ 

Благоевград ЕООД                                                 заличен подпис на осн.чл.37 ЗОП 

      2. Цвета Валентинова Рангелова – адвокат 

                                        заличен подпис на осн.чл.37 ЗОП 
 


