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Р Е Ш Е Н И Е
от 14.08.2019г.

Във връзка с чл.22, ал.8 от ЗОП на основание чл.110, ал.1, т.4 от ЗОП и Решение № 20
от 14.06.2019г. и Решение № 21 от 11.07.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.др.Параскев Стоянов”АД - Ловеч за избор на изпълнител в обществена поръчка Открита
процедура с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА
НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНСЖАД
ГР.ЛОВЕЧ“, открита с Решение № 16/05.04.2019г. на Изпълнителния директор на МБАП”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч, с ID № 906009 и обявление за поръчка с Ю № 906013 от
05.04.2019 г. в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и публикувана в профила на
купувача в интернет страницата на „МБАЛ - Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч в
обособена електронна преписка № 00732-2019-0006.
Прогнозната стойност на обществената поръчка изчислена съгласно чл.21, ал.8 , т.1
от ЗОП за 24 /двадесет и четири/ месеца е в размер на 287 481.58 /двеста осемдесет и седем
лева четиристотин осемдесет и един лева и 58 ст./ лева без ДДС.
С максималната единична цена без ДДС по менюта, както следва :
максимална единична
цена, лева без ДДС за
МЕНЮТА
храноден
Менюта за пациенти от 0 месеца до 6 месечна възраст
1,65
Менюта за пациенти от 6 месеца до 12 месечна възраст
1,90
Менюта за пациенти от 1 годишна до 3 годишна възраст включително
2,00
Менюта за пациенти от 4 годишна до 18 годишна възраст
2,35
Меню за пациенти по диета № 15
2,65
Меню за пациенти по диети - № 5, №7, №10
2,65
Меню за пациенти по диети - №1, №4
2,50
1,80
Меню за пациенти по диети - №1А - тежкоболни, оперирано болни /течно-кашава
диета/
Меню за пациенти анти-кетогенна диета
1,80
Меню за пациенти по диета №9
3,10
Меню - еднократно хранене - пациенти на хемодиализа
2,90
Меню -дежурен персонал
2,02
Меню - Еднократен пакет - самостоятелно опакован - кръводарители
4,05
Обособени позиции - Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени
позиции. Не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции
поради естеството и целостта на обществената поръчка, която е за приготвяне и доставка на
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болнична храна по диети за нуждите на пациентите и персонала на МБАЛ ”Проф. д-р
П.Стоянов"АД - гр.Ловеч:
•
разделянето на обществената поръчка на обособени позиции ще доведе до оскъпяване
на поръчката, защото съвсем логично изпълнителят на всяка обособена позиция да се стреми да
реализира по-висока печалба, докато, ако поръчката бъде възложена на един изпълнител, той
със сигурност ще направи по-големи отстъпки в предложената цената за храноден по всяко от
Менютата от Техническата спецификация. По този начин, чрез комплексното доставяне на
необходимата храна за Лечебното заведение от един изпълнител, ще се постигане по ефективно
разходване на публичните средства;
•
необходимостта от координирането на различните изпълнители на отделните обособени
позиции би могло сериозно да застраши своевременното изпълнение на поръчката, като се има
предвид, че доставката следва да се извършва по едно и също време и да се установи от
персонала дали отговаря на изискванията на Техническата спецификация
ПРЕКРАТЯВАМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
I.

ПРЕКРАТЯВАМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
На основание чл.110, ал.1, т.4 от ЗОП.
Първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор.

Мотиви : С писмо получено по електронна поща с вх.№ 2993 от 11.07.2019г и изх.№ 381 от
10.07.2019г. и оригинал на писмото изх.№ 381 от 10.07.2019г. получено по куриер, с вх.№ 2999 от
11.07.2019г. Изпълнителен директор Колю Колев на класираният с Решение № 20 от 14.06.2019г.
на първо място участник : „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 15:45 часа, е
заявил отказ за сключване на договор във връзка с получена покана с изх.№ 160/02.07.2019г. на
Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч. Класираният на първо
място участник с Решение № 20 от 14.06.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.др.Параскев Стоянов" АД Ловеч е мотивирал отказа си поради възникнали непредвидени
обстоятелства за него се налага реорганизация в дейността на дружеството и преструктуриране
на организацията в региона, което ще доведе до невъзможност на „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД да
изпълнява качествено възлаганата услуга, което води до невъзможност за сключване на договор
по горецитираната обществена поръчка. Съгласно чл.112, ал.З от ЗОП и чл.68, ал.2 от ППЗОП,
Възложителят е издал Решение № 21 от 11.07.2019г. за определяне на изпълнител и за
сключване на договор с втория класиран участник - “СТЕЛИТ 1“ ЕООД - Оферта с вх.№ 121 от
13.05.2019г., 14:55 часа. Втория класиран участник - “СТЕЛИТ 1“ ЕООД - с писмо с изх.№ 206 от
13.08.2019г и вх.№ 185 от 14.08.2019г. от регистъра за обществени поръчки е декларирал отказ
от сключване на договор с мотив, че от стартирането на обществената поръчка до сключването
на договор, период от време, през който значително са се повишили цените на хранителните
продукти.
Съгласно чл.110, ал.1, т.4 от ЗОП възложителя е длъжен да прекрати обществената
поръчка, когато първият и втори класиран участник откаже да сключи договор.
Н.На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки копие от настоящото
решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.
III.B изпълнение на чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за обществени поръчки, Решението на
основание чл.112, ал.З от ЗОП във връзка с чл.68, ал.2 от ППЗОП да се публикува под формата
на електронен документ в профила на купувача към електронната преписка на обществена
поръчка с електронен адрес: http://www.mbal-lovech.com/00732-2019-0006.htm.
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1\ЛНастоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от датата на
получаването на Решението, пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196, ал.
1, т. 1 във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закдна за обществените поръчки.

чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2
ЗЗЛД

Съгласувано с юрист:
Адвокат Мариана Иванова

чл.36а, ал.3 от ЗОП,
чл.2 ЗЗЛД

Изпълнителен дирекго 'на МБАЛ АД Лов
/д-р. Румяна Нановска
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