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П Р О Т О К О Л
№Z
от разглеждането , оценяването и класирането на предложенията по открита
процедура с предмет :

"ФИРМЕНО ХРАНЕНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ, КУРСАНТИ И
СТУДЕНТИ НА ВВМУ Н. Й. ВАПЦАРОВ "

1. Днес 14.07.2014г. в 11.00 ч! комисията назначена със Заповед No РД1 бб/ 11.0б .2014г. на Началника на ВВМУ за провеждане на горепосочената
процедура се събра на закрито заседание в пълен състав в Административната сграда на училището , за да продължи работата си по разглеждане, оценяване и
класиране на предложенията в следния състав :
Председател : к-н I ранг Светослав Димитранов - заместник - началник по
административната част и логистиката
9

Членове : 1.
2.
3.
4.

подп . Станко Верков - Началник на отделение "Логистика"
ц. сл. в МО Радко Радев — главен юрисконсулт
ц. сл. в МО Милена Банкова - главен счетоводител
ц. сл. в МО Ивелина Георгиева — старши юрисконсулт

\

Поради ползването на платен годишен отпуск на подп. Станко Вернов,
същият се замества от резервния член — капитан III ранг Веселин Митев —
старши помощник - началник на отделение "Логистика".
2. Комисията констатира, че в отговор на изпратения с придружителни
писма протокол Ns 1 от работата на комисията за констатирана липса на
документи , са получени отговори както следва :

Ns

Наименование на Кандидата

Регистрационен
номер на
п едложението

Дата на
получаване иа
предложението

1.

„Па ти фууд" ДЗЗД

Bx.Ns 2062

08.07.2014г.

2.

"Залива 47 -СП"АД

Bx.Ns 2065

08.07.2014 г .

3.

"Консо ци м Ге и" ДЗЗД

Bx.Ns 2079

09.07.2014 г.

4.

"Нове трейдингООд

Bx.N 2092

10.07.2014г.

3. Отговорите на всички участници са подадени преди крайния срок,
поради което комисията пристъпи към отварянето им.

3.1. От „Парти фууд" Д33Д са представени следните документи :
3.1.1. Представен е нов списък на документите ;
3.1.2. Отстранено е несъответствието на датата на сключване на
дружествения договор, като в списъка на документите е посочена дата
2.08.2004г.;
3.1.3. В списъка са изписани допълнителни споразумения от 23.06.2006~а
21.05.2014г., а не анекси ;
3.1.4. Приложенк са и са описани 7 (седем) броя решения за регистрация ;
3.1.5. Представена е декларация по образец Ns 6, подписана от управителя
Веселин Чолаков;
3.1.6. Регистрациите по булстат на "Парти фууд", "Булсор rруп" и "Парти
сървиз" са описани в списъка по чл . 56 т. 14 от 3ОП, придружаващ офертата .;
3.1.7. Броят на приложените в списъка договори, съответства на броя на
референциите .
Представените документи съответстват на поставените изисквания , поради
което комисията ги приема.

3.2. От "Залива 47 - СП" АД са представени следните документи :
3.2.1. Представен е нов списък на документите ;
о

'

3.2.2. В списъка на основните договори изпълнени през последните три
години са отстранени всички посочени несъответствия между посочените
договори и референции .
3.2.3. Кандидаrьт е доказan регистрация по закона за храните, чрез

представяне на 5 броя удостоверения за регистрация и спйсък за нanичните
собствени или наети помещения , отговарящи на изискванията за подготовка на
предлаганата храна, с посочени адреси .
Представените документи съответстват на поставените изисквания, поради
което комисията ги приема.

3.3. От "Консорциум Гери " ДЗЗД са представени следните документи :

~

3.3.1. Представена е декларация по образец Ns б за запознаване със
състоянието на обекта, подписана от лицето, представляващо консорциума Надежда Ферова;
3.3.2. Кандидаrьт е доказал регистрация по закона за храните , чрез
представяне на 3 броя удостоверения за регистрация .
Представените документи съответстват на поставените изисквания , поради
което комисията ги приема.

3.4. От "Нове трейдинг"ООД са представени следните документи :
3.4.1. Списък на допълнително представените документи;
3.4.2. Списък на основните договори, изпълнени през последните 3 години
- 201 l г., 2012 г., 2013 г., с коригирана т. 3 поради допусната техническа грешка;
3.4.3. Кандидаrьт е доказan регистрация по закона за храните , чрез
представяне на 7 броя удостоверения за регистрация .
Представените документи съответстват на поставените изисквания, поради
което комисията ги приема.

4. Комисията пристъпи към разглеждане на съдьржанието на плик Ns 2"Предложение за изпълнение на поръчката" на всички кандидати, r.ьй като са
представили всички изискуеми от Възложителя документи за подбор , посочени
в плик Ns 1.
Предложенията са както следва:
~.~

♦

_)

4.1. „ Парти фууд" ДЗЗД :
о

4.1.1. Описание на организацията на работа на всички длъжности ;
4.1.2. Притежават ISO 22000:2005 u ISO 9001:2008;

4.1.3. Хранене съгласно спецификация с рег. Ns 519/14.02.2014 г. - 5
менюта 3 супи, 3 основни, сух вид по отделна заявка. Предлагат 10-15 основни
ястия всеки ден ;
4.1.4. Нanичие на обучен персонan;
4.1.5. Годишен преглед на качеството с последваща връзка с възложителя ;
4.1.6. Предлагат примерен рецептурник за основните видове ястия;
4.1.7. Кандидаrьт предлага инвестиции в дооборудване на линия за
издаване на храна, изграждане на топла секция, студена секция, неутрална и
ноу-хау при пакетиране на сухата храна;
4.1.8. Предлагат индивидуално пакетиране и фолиране, превоз с
термофорни съдове при провеждане на мероприятия извън територията на
ВВМУ;
4.1.9. Предлагат внедряване на картова система за разплащане;

-

Техническото предложение отговаря на изискванията поставени от
възложителя .

4.2. "Залива 47 - СП"АД :
4.2.1. Декларация за опит във войсковото хранене от 01.01.2007г.;

4.2.2. Притежават сертификат за одобрение от Лойдс Регисrьр BS EN ISO
9001:2008 u EN ISO 9001:2008; ISO 9001:2008, приложима за организация и
реализация на болнично хранене , столово хранене, кеrьринг и ресторантьорство ;

4.2.3. Притежават DUNS номер u NATO CAGE код издаден от дирекция
"Военна стандартизация , качество и кодификация" към Министерство на
отбраната;
4.2.4. Представени са менюта за курсанти и свободна консумац `,.,
възможност за предпазно профилактично хранене по Наредба Ns Н-11 на МЗ за
предпазна храна;
4.2.5. Нanичие на собствен ситничарски цех с капацитет 5000 броя

закуски ;
4.2.6. Предстои пускането в експлоатация на сладкарски цех;
4.2.7. Нanичие на кухни майки на територията на Варна;
4.2.8. Предложение за инвестиция за безвъзмездно подобряване на
~
материалната база;
4.2.9. Нanичие на специализирани термофонни автомобили ;
4.2.10. Хранене съгласно спецификация с рег. № 519/14.02.2014г. - 5
менюта 3 супи, 3 основни, сух вид по отделна заявка;

Техническото предложение отговаря на изискванията поставени от
възложителя .

4.3. "Консорциум Гери" Д33Д:
4.3.1. Фирмата сlриктно се придържа към изискванията на възложителя ;
4.3.2. Предлагат въвеждане на магнитно-картова система за тяхна сметка;
4.3.3. Предлагат дооборудване на курсантска столова и за преподаватели;
4.3.4. Хранене съгласно спецификация с рег. Ns 5 19/14.02.2014 г. - 5
менюта 3 супи, 3 основни , сух вид по отделна заявка;
4.3.5. Предложението за работно време на столовата ще е съобразено с
изискванияна на Възложителя ;
~

4.3.6. Изпълнителят ще спазва особеностите при хранене на останалите
категории потребители съгласно т. 12 от част 5- техническа спецификация от
документацията на обществената поръчка.
4.3.7. Разходите за консумативи ще са за сметка на Изпълнителя .
4.3.8. Ще спазват изискването за отчетни документи по образец на
Възложителя .
4.3.9. Към момента хранят НГЧ София; НВУ - В .Търново ; ВМА МБАЛЛ —
Варна ;

Техническото предложение отговаря на изискванията поставени от
възложителя .

4.4. "Нове трейдинг"ООД :
—

4.4.1. Отговаря изцяло на посочените в т.1 изисквания от
техническа спецификация от документацията на обществената поръчка.

част 5

4.4.2. Предлагат дооборудване на курсантска столова и за преподаватели ;
4.4.3. Хранене съгласно спецификация с рег. Ns 519/14.02.2014 г. - 5
менюта 3 супи, 3 основни , сух вид по отделна заявка;
4.4.4. Предложението за работно време на столовата ще е съобразено с
изискванияна на Възложителя ;
4.4.5. Изпълнителят ще спазва особеностите при хранене на останалите
категории потребители съгласно т. 12 от част 5- техническа спецификация от
документацията на обществената поръчка.
4.4.6. Разходите за консумативи ще са за сметка на Изпълнителя .
Поддържане и текущи ремонти от Изпълнителя . Обслужване и ремонт на

оборудването от Изпълнителя ;

\

4.4.7. Ще спазват изискването за отчетни документи по образец на
Възложителя .
4.4.8. Извън определеното време за хранене ще се предлагат топли и
студени напитки , закуски .

Техническото предложение отговаря на изискванията поставени от
възложителя .

Имайки в предвид гореизложеното , комисията

РЕШИ :
1. Офертите на всички кандидати отговарят в пълен обем на техническ
изисквания , поставени от Възложителя ;

е

2. Ще продължи работата си с публичното отваряне на плик Ns 3 на всички
участници .
З . Отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 21.07.2014г. от
10.00 часа, като уведомяването на кандидатите ще се извърши чрез поместване
на съобщение на сайта на ВВМУ, раздел "Обществени поръчки — профил на

купувача".
Комисията завърши настоящият протокол в 15.00 ч. на 16.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : капитан I ранг

Светослав Димитраноб

ЧЛЕНОВЕ : 1. капитан III

н Митев
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2. ц.сл . в МО
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З. ц. сл . в МО

f
1

4. ц.сл. в МО
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::Кѕ. Ивелина Георгнева

