"МБАЛ-ХАРМАНЛИмЕООД ГР.ХАРМАНЛИ
гр.Харманлиул. "Васил Левски №66 тел.:0373/83551 факс:0373/83313

Управител на "МБАЛ-Харманли"ЕООД
/Д-р. 3. Чанкова/

ПРОТОКОЛ
№1

Днес, 21.10.2015год .в изпълнение на заповед №47/09.10.2015г. на
Управителя на "МБАЛ-Харманли"ЕООД-Д-р.Златка Чанкова на основание
чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП във връзка с чл.101"а" от гл.УШ от ЗОП ,във връзка с
провеждане на ОП чрез публична покана с предмет "Приготвяне и
доставка на храна по диети за стационарно болни пациенти и дежурен
персонал в"МБАЛ-ХарманлимЕООДм в административната сграда на
болницата,от 10:00 часа Комисия в състав:
Председател:Кина Цанова-главна мед.сестра
Членове: 1 .Боряна Иванова-инструктор хранене
2.Димитър Аврамов-юрист
проведе заседание със задача:отваряне,разглеждане,оценка и класиране и
предложение за изпълнител на обществената поръчка.
Присъстваха всички членове на комисията .
В определения срок до 15:00 часа на 20.10.2015год.са постъпили
две офертаи за участие в ОП чрез публична покана както следва:

1.П.Дусман ЕООД гр.София ул."Св.Климент Охридски"№4 тел.02
9438411, факс 029438410,е-таП:оШзе8оГ1а@<1ш5тапп-Ь§.сот. Офертата е
получена на 20.10.2015год.в 14:40 часа.
2.ЦРДМ ЕООД гр.Харманли ул.Сакар планина №2 тел.0886737379
Офертата е получена на 20.10.2015 в 14:45часа.
Съгласно чл.68 ал.З присъства г-жа Марина Сакалова представител
на ЦРДМ ЕООД гр.Харманли -Управител.
Представители на средствата за масова информация и други лица
не присъстваха.
В 10:00часа от деловодството беше внесен списъка с участниците в
процедурата.
Преди започване на работа членовете на комисията подписаха
декларация по чл.35ал.1 и 2 от ЗОП.
Комисията пистъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда
на тяхното подаване.
Комисията отвори офертата № 1 на П.Дусман ЕООД гр.София.
След отваряне на плика с офертата Комисията обяви ценовото
предложение.
Комисията предложи присъстващият представител на ЦРДМ ЕООД
гр.Харманли да подпише ценовото предложение на П.Дусман ЕООД.
П.Дусман ЕООД дава следното ценово предложение:
Цена за един храноден в лева с ДДС 2.39/два лева тридесет и девет
стотинки/
Комисията отвори и оферта №2 на ЦРДМ ЕООД.След отваряне на
офертата Комисията обяви ценовото предложение.
ЦРДМ ЕООД гр.Харманли дава следното предложение:
Цена за един храноден в лева с ДДС 2.38/два лева тридесет и осем
стотинки/
С това завърши публичната част от заседанието на комисията и гжа Сакалова напусна заседанието.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание само с
участие на членовете на комисията с разглеждане по същество на
представените документи.
1 .П.Дусман ЕООД гр.София.Представените документи са пълни
и изрядни и отговарят на изискванията наЗОП и на Възложителя.
2.ЦРДМ ЕООД гр.Харманли.Представените документи са пълни
и изрядни и отговарят на изискванията на ЗОП и Възложителя.
Комисята допуска участнците до съставяне на класиране:

1~во място -ЦРДМ ЕООД гр.Харманли - Цена за един храноден в
лева с ДДС 2.38/два лева тридесет и осем стотинки/
П-ро място-П.Дусман ЕООД гр.София -Цена за един храноден в
лева с ДДС 2.39/два лева тридесет и девет стотинки/

С това Комисията на 21.10.2015год.в 13:30 часа приключи работа.
Комисията предлага на Възложителя да сключи Договор за Приготвяне и
доставка на храна по диети за стационарно болните пациенти и дежурен
персонал в "МБАЛ-Харманли"ЕООД с класирания на първо място
участник.

Комисия:
Председател:^.. .V
'*
/Кина Цанова/
Членове: 1 ,/ЛЦ:
/Боряна Ивнова/-''

