Утвърждавам:

/П/

РОСЕН КОЖУХАРОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р О Т О К О Л

Днес, 24.09.2014 г., комисията, назначена със заповед № ЛС-11-50/ 11.09.2014 г.
на главния секретар на президента, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Т.* – директор на дирекция „Финансово, стопанско и
информационно обслужване”
ЧЛЕНОВЕ:
1. Л.Г. – началник на отдел „Държавни посещения“ в дирекция „Протокол“;
2. В.Г – началник отдел „Стопански“ на дирекция „Финансово, стопанско и
информационно обслужване”;
3. Л.Л. – главен експерт в отдел „Държавни посещения“ на дирекция
„Протокол“;
4. Р.М. – главен юрисконсулт в дирекция „Правна”.

на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки състави настоящия
протокол за получаването, разглеждането и оценяването на постъпилите оферти в
отговор на публична покана изх. № 02-03-180/ 01.09.2014 г. за представяне на оферти за
възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални и
работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми, давани от
президента на Република България.
* Основанието за заличаване на всички заличени данни в протокола е чл. 2, ал. 2, т. 5,
предл. 2 от Закона за Защита на личните данни.
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I. В отговор на публичната покана е постъпила само една оферта от „ЛАУРА
КЕТЪРИНГ“ ЕООД, поради което и на основание чл. 101д, ал. 1 от ЗОП, комисията
определи следния ред за разглеждането й:

1. Постъпилата оферта ще бъде отворена по реда на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.
2. Офертата ще бъде проверена за наличие на всички изискуеми съгласно
публичната покана и документацията документи, както и дали същите са изготвени и
оформени правилно.
3. Офертата ще бъде допусната до разглеждане, ако оферентът отговаря на
обявените с публичната покана и документацията изисквания.
4. Офертата ще бъде допусната до оценяване, ако отговаря на предварително
обявените с публичната покана и документацията условия и изисквания.
5. Офертата ще бъде оценявана след представяне от оферента на примерни
менюта по техническото предложение от офертата му, съгласно условията за избор на
изпълнител на обществената поръчка.
6. Оферентът ще бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, ако
съгласно утвърдената в документацията методика за оценка на офертите получи общ
резултат от оценяването по техническите показатели не по-малко от 40 т.

II. На 11.09.2014 г., 10,00 часа, се проведе публично заседание за отваряне на
офертата, представена за участие в избора на изпълнител на обществената поръчка.

На заседанието присъства Е.Л.И., ЕГН

, л.к. №

/

г. –

управител на оферента „ЛАУРА КЕТЪРИНГ“ ЕООД.
Комисията предложи присъстващият представител да подпише техническото и
ценовото предложение от офертата при спазване на изискванията на чл.101г от ЗОП след
оповестяването на предложените цени. Тъй като е постъпила само една оферта,
присъстващият представител отказа да подпише отново документите от своята оферта.
Пликът с офертата на участника беше отворен от комисията в присъствието на
посоченото лице.
Офертата е постъпила на 10.09.2014 г., 12,57 ч. в запечатан непрозрачен плик с
ненарушена цялост. Комисията отвори плика с офертата. Ценовото предложение на
офертата е както следва:
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№

Цена без
ДДС, лева

Цени

1

Обща цена за примерно мероприятие „Прием”

18 277,80

2

Обща цена за примерно мероприятие „Работен обяд”

1046,20

3

Обща цена за примерно мероприятие „Официална вечеря”

3009,40

4

Цена за осигуряване и доставка на един комплект
безалкохолни и топли напитки, в т.ч.

3,20

4.1

Минерална вода, бутилка 0,500 л, един брой

0,60

4.2

Газирана напитка Кока-кола, Фанта, Спрайт, бутилка 0,500 л,
един брой

1,10

4.3

Кафе еспресо, един брой

1,00

4.4

Чай, един брой

0,50

5

Цена за осигуряване на един готвач

60,00

6

Цена за осигуряване на един сервитьор

60,00

7

Цена за транспорт на територията на гр. София

7.1

Транспорт за официална вечеря, работен обяд до 60 гости

7.2

Транспорт за коктейл до 1000 гости

7.3

Транспорт на плата до 40 броя

60,00
750,00
30,00

Комисията констатира, че офертата съдържа документи, описани в приложен
списък. Комисията, оповести документите, които той съдържа. Комисията провери
съответствието на представените документи с приложения списък и установи, че всички
документи, посочени в списъка, са представени.

III. На 12.09.2014 г. се проведе заседание за предварителна проверка на офертата.

1. Комисията извърши проверка за наличие на всички изискуеми съгласно
публичната покана и документацията документи, както и дали същите са изготвени и
оформени правилно, при която установи, че оферентът “ЛАУРА КЕТЪРИНГ” ЕООД е
представил

всички

необходими

документи,

съгласно

публичната

покана

и
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документацията и същите са изготвени и оформени правилно. Поради това и с оглед
приетия от нея ред, комисията
РЕШИ:
Допуска оферента “ЛАУРА КЕТЪРИНГ” ЕООД до по-нататъшно участие.

2. Комисията пристъпи към подробното разглеждане на всички документи за
подбор, представени от оферента, за съответствието им с обявените с публичната покана
и документацията изисквания. При проверката се установи, че за доказване
съответствието си с изискването по т. 3 от минималните изисквания за технически
възможности и квалификация, посочени в документацията, а именно, че има внедрена
система за управление на безопасността на храните съгласно изискванията на стандарт
EN:ISO 22000:2005 или еквивалентен, оферентът е представил документи за въведена
НАССР-система.
Комисията счита, че при наличие на въведена НАССР-система, оферентът
отговаря по еквивалентен начин на изискванията на стандарт EN:ISO 22000:2005, тъй
като съгласно дефинираното в него, този стандарт обединява принципите на системата
Анализ на опасността и контрол в критични точки (НАССР) и стъпките по прилагането,
разработени от Комисията на Кодекс Алиментариус. Освен това, съгласно легалната
дефиниция по § 1, т. 56 от Допълнителните разпоредби на Закона за храните, „система
за управление на безопасността на храните“ е системата от програми и процедури,
основаващи се на добрата практика за производство и принципите на системата Анализ
на опасностите и критични контролни точки (НАССР), чието внедряване създава
условия за самостоятелен контрол и осигуряване безопасността на храните, или е
система, която съответства на изискванията на Кодекс Алиментариус или на БДС ISO
22 000.
С оглед на изложеното, комисията установи, че оферентът “ЛАУРА
КЕТЪРИНГ” ЕООД съгласно представените документи отговаря на всички изисквания,
поставени от възложителя. Поради това и с оглед приетия от нея ред, комисията
РЕШИ:
Допуска до разглеждане офертата на оферента “ЛАУРА КЕТЪРИНГ” ЕООД.

3. Комисията извърши проверка на офертата по същество дали отговаря на
предварително обявените с публичната покана и документацията условия и изисквания.
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При проверката се установи, че представената оферта отговаря на обявените с
публичната покана и документацията условия и изисквания. Поради това и с оглед
приетия от нея ред, комисията
РЕШИ:
Допуска до оценяване офертата на оферента “ЛАУРА КЕТЪРИНГ” ЕООД.
Определя представянето на примерните менюта да се състои на 16.09.2014 г., от
15,00 часа, за което оферентът да бъде уведомен по електронен път от председателя на
комисията.

IV. На 16.09.2014 г. се проведе заседание за представяне на примерните менюта от
оферента.
1. Комисията констатира, че в изпълнение на решението от заседанието,
проведено на 12.09.2014 г. председателят на комисията е уведомил своевременно
оферента за определените дата и час за представяне на примерните менюта, съгласно
условията за избор на изпълнител на обществената поръчка.
Оферентът “ЛАУРА КЕТЪРИНГ” ЕООД представи пред членовете на
комисията приготвените ястия от предложените примерни менюта.
Комисията извърши фотозаснемане на представените примерни менюта, както и
дегустация на ястията.
2. Комисията извърши проверка за наличие на основания за отхвърляне на
офертата на този етап от процедурата, при която се установи, че са изпълнени всички
обявени с публичната покана и документацията условия и изисквания за избор на
изпълнител на обществената поръчка, включително изискването за представяне на
примерно меню. Поради това и с оглед приетия от нея ред
РЕШИ:
Допуска до оценяване офертата на оферента “ЛАУРА КЕТЪРИНГ” ЕООД.

V. На 18.09.2014 г. се проведе заседание за оценяване на офертата на оферента
„ЛАУРА КЕТЪРИНГ“ ЕООД по показателите за оценка на техническото предложение в
съответствие с обявената методика.
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1. Оценяване по показател „Вкусови качества на храната (В)“
1.1. Вкусови качества на храната от меню „Коктейл“ (В1) – храната от меню
„Коктейл“ има добри вкусови качества; с усещане за свежи и прясно обработени
продукти; видът на предложената храна от меню “Коктейл“ е добър и задоволява
изискванията за разнообразие и специфика на българската национална кухня;
предложеното меню се отличава с вкусово разнообразие.
1.2. Вкусови качества на храната от меню „Работен обяд“ (В2) – храната от
меню “Работен обяд“ отговаря на изискванията на поръчката и представя българските
национални традиции в кулинарията; храната има отлични вкусови качества; отчетена е
степента на официалност на обяда; съобразени са във висока степен културните различия
на гостите, като това не се отразява на вкусовите качества на храната и спецификата на
националната кухня.
1.3. Вкусови качества на храната от меню „Официална вечеря“ (В3) - храната
от меню „Официална вечеря“ има много добри вкусови качества. Съобразени са
степента на официалност на вечерята, българските национални традиции, спецификата
на националната кухня и културните различия на гостите; представеното меню е
съобразено с изискванията на възложителя.
На тази база комисията счита, че вкусовите качества на храната, представена от
„Лаура Кетъринг“ ЕООД, удовлетворяват възложителя във висока степен. Поради това
и на основание т. I.1 от Методиката за оценка на офертите комисията
РЕШИ:
Оценява офертата по показател „Вкусови качества на храната (В)“, както следва:

Оферент

Оценка по
показател
Вкусови
качества на
храната от
меню
„Коктейл“ (В1)

„Лаура Кетъринг“
ЕООД

70

Оценка по
показател
Вкусови
качества на
храната от
меню „Работен
обяд“ (В2)

Оценка по
показател
Вкусови
качества на
храната от
меню
„Официална
вечеря“ (В3)

Обща оценка по
показател
Вкусови
качества на
храната
В=В1х10%+В2х
15%+В3х15%

95

90

34,75
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2. Оценяване по показател „Асортимент, аранжиране и декорация на храната
(А)“
2.1. Асортимент, аранжиране и декорация на храната от меню „Коктейл“ (А1) –
храната от меню „Коктейл“ е представена с разнообразен и богат асортимент; отлично
аранжирана и декорирана; менюто е съобразено с целта на мероприятието по вид на
предложените коктейлни хапки; обемът на част от предложените коктейлни хапки не е
съобразен с характера на събитието.
2.2. Асортимент, аранжиране и декорация на храната от меню „Работен обяд“
(А2) – храната от меню “ Работен обяд“ отговаря в пълна степен на изискванията за
асортимент; отлично аранжирана и декорирана, с много вкус и деликатност.
2.3. Асортимент, аранжиране и декорация на храната от меню „Официална
вечеря“ (А3) – храната от меню „Официална вечеря“ отговаря в пълна степен на
изискванията за асортимент; аранжирана и декорирана много добре; видът на едно от
блюдата /салата-пролетна салата/ в недостатъчна степен съответства на официалния
характер на мероприятието. При представянето на следястието-български сирена
„Асорти“ е по-удачно добавяне на грозде вместо домат.
На тази база комисията счита, че асортиментът, аранжирането и декорацията на
храната, представена от „Лаура Кетъринг“ ЕООД, удовлетворяват възложителя във
висока степен. Поради това и на основание т. I.2 от Методиката за оценка на офертите
комисията
РЕШИ:
Оценява офертите по показател „Асортимент, аранжиране и декорация на
храната (А)“, както следва:

Оферент

Оценка по
показател
Асортимент,
аранжиране и
декорация на
храната от
меню
„Коктейл“ (А1)

Оценка по
показател
Асортимент,
аранжиране и
декорация на
храната от
меню „Работен
обяд“ (А2)

Оценка по
показател
Асортимент,
аранжиране и
декорация на
храната от меню
„Официална
вечеря“ (А3)

Обща оценка по
показател
Асортимент,
аранжиране и
декорация на
храната
А=А1х6%+А2х
12%+А3х12%

„Лаура Кетъринг“
ЕООД

80

90

70

24,00

Общият резултат от оценяването по техническите показатели е 58,75 т.
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3. С оглед резултатите от разглеждане и оценяване на офертата, тъй като
оферентът получи общ резултат от оценяването по техническите показатели повече от
40 т. и на основание чл. 101д, ал. 1 от ЗОП , комисията
РЕШИ:
Предлага обществената поръчка за приготвяне и доставяне на храна за
официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми,
давани от президента на Република България, да бъде възложена на оферента „ЛАУРА
КЕТЪРИНГ“ ЕООД, ЕИК 131364145.

К О М И С И Я :

Председател:

/П/
/М.Т./

Членове:
1.

/П/
/Л.Г./

2.

/П/
/В.Г./

3.

/П/
/Л.Л./

4.

/П/
/Р.М./

