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НАЧАЛНИК НА ВВМУ «Н.Й.ВАПЦАРОВ»
КАIIИТАН I РАНГ ПРОФ. Д.В.Н. ,~(
~

БОЯН МЕДНI3КАРОВ

_.07.2014г.

Per.Ns 1 ~ ~ /~.07.2014 г.

П Р О Т О К О Л
Ns 3
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 21.07.2014 г. в 10.00 ч. комисията назначена със заповед Ns РД166/11.06.2014 г. на началника на ВВМУ за провеждане на горепосочената
процедура се събра в пълен състав в Административната сграда на училището, за
да продължи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на предложенията
в следния състав:
Председател : капитан Т ранг Светослав Димитранов - заместник началник по
административната част и логистиката
Членове : 1.

подп.
Станко
"Логистика"

Вернов -

Началник

на

2. ц. сл . в МО Радко Радев — главен юрисконсулт

отделение

3. ц . сл . в МО Милена Банкова - главен счетоводител
4. ц . сл . в МО Ивелина Георгиева — старши юрисконсулт
Поради ползването на платен годишен отпуск от подп . Станко Вернов,
същият се замества от резервния член — капитан III ранг Веселин Митев — старши
помощник - началник на отделение "Логистика".
2. Комисията присrьпи към отваряне на плик Ns 3"Предлагана цена" .
3. На отварянето на ценовите предложениия присъстваха представители на
следните фирми :

3.1. "Нове трейдинг"ООД, представляван от Веселка Стоянова Савова с
пълномощно с рег. Ns 2470/18.07.2014г.;
3.2. "Залива 47 - СП"АД, представляван от Пламенка Страхилова Иванова
4. Предложенията са както следва :
Фирма

"Парти фууд "

Режийни
разходи, икл.
всички разходи
по приготвянето
на храната,
отсервирането и
хигиенизирането
на хранителния
блок с ДДС
1.44 лв.

Средства за
безвъзмездно
подобряване на
инфраструктурата
на Възложителя
с ДДС

Брой на
ястията

50 ОООлв.

Брой на ястията 0.69 лв./км.
- 69, от които:
15
вида

ДЗЗД

Транспортни
разходи при
осигуряване
извън
територията
на ВВМУ с
ДДС

закуски;
27 вида обяд;
27 вида вечеря ;

кухн.десерти,
сладкарски
десерти,
плодове,
безалкохолни

напитки
/видове/,

натурапни
сокове,
мляко ;
"Консорциум

1.15 лв.

95 ОООлв.

Брой на ястията

за
Гери " Д33Д

вода,

хранене

0.80 лв./км .

всяко
през

деня /закуска,
обяд и вечеря/ 3

б
" Нове
трейдинг"ООД

1.56 лв.

35 000 лв.

Брой на ястията
за всяко
хранене през
деня /зак ска,

1.20 лв./км .
1

" Залива 47-

1 .40 лв.

153 000 лв.

обяд и вечеря/ :
общо 18 бр ., от
които закуска 3
бр ., обяд - 9бр.
и вече я 6 бр.
Брой на ястията

0.68 лв./км.

за всяко
СП " АД

_

хранене през
деня /закуска,
обяд и вечеря/ 20 6 .

5. Комисията изведе от цената за цял ден по Приложение 21, т.19 от МЗ Ns ОХ
— 482/30.07.2010 г., следното процентно съотношение за :
• закуска — 26о/о,
• обяд - 44%,
• вечеря — З Оо/о.
6. На тази база комисията изчисли предложените режийните разходи от
фирмите в съответствие с процентното съотношение от цената за цял ден от МЗ Ns
ОХ — 482/30.07.2010 г. за закуска, обяд и вечеря .
Комисията извърши изчисления на предложенията предвид разпоредбата на
чл . 70 ал . 1 от ЗОП за повече от 20 % по-благоприятно предложение от средната
стойност на останалите участници по същия показател за оценка и изготви следните
таблици и взе решение , разликата в цените да се закръгли към цяло число :
➢ По показател " Режийни разходи "
Фирма

Режийни разходи
с ДДС

Средна
стойност на

1.37 лв .

спрямо средната
стойност на
останалите
частници в %
+5%

1.47 лв .

-22%

1.33 лв.

+17%

1.38 лв .

+1%

останалите
уЧастници

Закуска — 0.36 ст.
Обяд — 0.65 ст.
Вече я — 0.43 ст.
"Консорциум Гери" ДЗЗД Закуска — 0.29 ст.
Обяд — 0.52 ст.
Вече я — 0.34 ст.
Закуска — 0.39 ст.
"Нове трейдинг"ООД
Обяд — 0.70 ст.
Вече я — 0.47ст.
Закуска — 0.35 ст.
"Залива 47-СП" АД
Обяд — 0.63 ст.
Вече я — 0.42ст.
"Парти фууд" ДЗЗД

Разлика в цената
на кандидата

~.паrа изискването на подробна писменг
обосновка от кандидата. - Консорциум Гери" Д33Д, rьй като предложението е с
повече от 20 % по-благоприятно от средната. стойност на останалите участници по
същия показател .

➢ IIo показател "инвестиция в имота на ВВМУ"
Фирма

.

Средства за
безвъзмездио
подобряване на
инФРасТРУкТУРата
на Възложителя

Средна
rгойност на
останалите
участниди

Разлика в

іж _

~,
на каидидата ::
спрзlко срев& г~~

~Тойност на

оrгаиалите

уваетницu $ %

f

сдДС
50 ОООѕ,в.

94 333 .rш.

- 47%

" Коисорцяум Гери" Д33Д 95 ОООв.

79 333 тп3.

+19 .7°/о

цНове трейдииг"ООД

35 000 эп3.

99 333 тш.

- 65%

"Залива 47- CII" АД

153 000 лв.

60 000 лв.

+155%

"IIартн фууд" Д33Д

По показател "Инвестиция в имота на ВВМУ " се налага. изискването на
подробна писмена обосновка от кандидата - Залива 47 - СП" АД, тъй като е в повече

от 20 % по-благоприятно предложението от средната стойност на останалите
участници по същия показател .
Комисията предлага на възложителя да изиска подробни писмени обосновки
от кандидатите - Консорциум Гери" Д33Д и "Залива 47 - СГР АД в срок от 5
работни дин от получаваF_ето на писмото, след което ще продължи работата си.
.~
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: капитзн I ранг
ЧЛЕНОВЕ : 1. капитаи III

Светослав Димитранов
Веселии Митев

2. ц.сл. в МО

Радко Радев

З. ц. сл. в МО

Милена Банкова

4. ц.сл. в МО

Отпечатано в екз. единствен - ВВМУ

ивелина Георгиева

