
.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ХАРМАНЛИ"ЕООД 
ГР. ХАРМАНЛИ УЛ. „В. ЛЕВСКИ „ № 66 

На основание чл.97 от. ал. 4 от ППЗОП за отваряне, разглеждане и 
оценка на офертите и за класирането на участниците в ОП чрез събиране на 
оферти с обява по чл. 187 ал.1 от ЗОП с предмет:" Приготвяне и доставка на 
храна по диети за стационарно болни пациенти и дежурен персонал в МБАЛ-
Харманли ЕООД", и след изтичане на удължения срок за получаване на 
офертите в предвид наличие на обстоятелства по чл.188 ал.2 от ЗОП. 

На 21.06.2017г. от 11:00 часа в Административна сграда на „МБАЛ-
Харманли „ЕООД в изпълнение на решение на №33/20.04.17г. на Управителя 
на" МБАЛ- Харманли"ЕООД се събра комисия в състав: 

Председател : Кина Цанова - гл. мед.сестра 

Членове: 1. Димитър Аврамов - юрист 

2. Боряна Михайлова - инстр. хранене 
със задача да отвори и разгледа по реда на чл. 97 ал.З от ППЗОК 

постъпилите оферти, да извърши оценка и да класира участниците в ОП с 
предмет: :" Приготвяне и доставка на храна по диети за стационарно болни 
пациенти и дежурен персонал в „МБАЛ- Харманли ЕООД"по реда на чл.187 
ал.1 от ЗОП за събиране на оферти с обява изх.№ 182/21.06.18г.на 
Управителя на „МБАЛ- Харманли"ЕООД с №9077085/11.06.18г.в регистъра 
на обществени поръчки и информация за удължаване на срока за получаване 
на оферти с № 9077545/ 21.06.18г.в регистъра на ОП публикувано в профила 
на купувача на възложителя, предвид наличие на обстоятелства по чл.188 
ал.2 от ЗОП. 

Председателя на комисията получи от деловодството на МБАЛ-
Харманли ЕООД списък с участниците и представените оферти в срока на 
подаване на офертите до 15:00часа на 20.06.2018г. Офертите са представени 
и приети при спазване на изискванията по чл.48ал.6 от ППЗОП. 

Членовете на комисията подписаха и представиха декларация по 
чл.97ал.2 от ППЗОП във връзка с чл.103 ал.2 от ЗОП. 

Отварянето на офертите е публично На заседанието на комисията 
присъства г-жа Ирена Дурева - представител на ЦРДМ- ЕООД гр. Харманли 



участник в процедурата. От страна на ВНП" Фасилити"ЕООД - гр. София 
присъства упълномощен представител на фирмата г-жа Валентина Димова 
Арабаджиева.От страна на фирма"Мастър-пик"ЕАД нямаше представител. 

Офертите на участниците в ОП с предмет: " Приготвяне и доставка на 
храна по диети за стационарно болни пациенти и дежурен персонал в 
„МБАЛ- Харманли ЕООД" са постъпили в следната последователност. 

1 .МАСТЪР ПИК"ЕАД гр.София №1,Вх.№62-20.06.2018,час;11:20 
2."ЦРДМ" ЕООД гр. Харманли -№ 2,Вх.№64-20.06..2018 /час 14:35 
3.„ВНП Фасилити"ЕООД-гр.София- № 3,Вх.№66-27.06.2018г. час 14:31 

Комисията отвори плика с офертата на участника „Мастър- пик" ЕАД , 
ЦРДМ" ЕООД гр. Харманли и на „ ВНП Фасилити" ЕООД - гр. София 
представени в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията констатира и 
оповести наличието на документи за участие и ценовите оферти. 

Председателя и всички членове на комисията подписаха ценовите 
офертите на „Мастър пик"ЕАД,на „ЦРДМ" ЕООД ,и офертата на „ВНП" 
Фасилити ЕООД. Г-жа Ирена Дурева и г-жа Валентина Арабаджиева също 
подписха ценовите оферти. 

В съответствие с изискванията на чл.97 ал.З от ППЗОП комисията обяви 
ценовото предложение за:"Приготвяне и доставка на храна по диети за 
стационарно болни пациенти и дежурен персонал в"МБАЛ- Харманли„ЕООД 

1."МАСТЪР ПИК"ЕАД гр.София- ценово предложение 2 .03лв. / два 
лева 03 ст./ без ДДС за един храноден за 1 лице 

2."ЦРДМ „ЕООД - гр.Харманли - ценово предложение 1.98 лв. / един 
лев 0.98ст. / без ДДС за един храноден за 1 лице. 

2. ВНП" Фасилити „ЕООД - гр. София - ценово предложение 1,95 лв./ 
един лев 0.95ст./ без ДДС за един храноден за 1 лице. 
ООД". 

С това приключи публичната част от работата на комисията . 
II. Комисията продължи с проверката за съответствие на офертите на 

участниците с поставените от Възложителя условия. 
1. „МАСТЪР ПИК"ЕАД гр.София - Участникът е представил всички 

изискуеми от Възложителя документи. 
Комисията установи, че офертата на участника „МАСТЪР ПИК"ЕАД 
гр.София отговаря на всички условия поставени от Възложителя . Комисията 
установи пълно съответствие на предложението за изпълнение на поръчката 
с техническите изисквания на Възложителя. 

2. „ЦРДМ" ЕООД - гр. Харманли - Участникът е представил всички 
изискуеми от Възложителя документи. 

Комисията установи, че офертата на участника „ЦРДМ „ЕООД отговаря на 
всички условия поставени от Възложителя . Комисията установи пълно 
съответствие на предложението за изпълнение на поръчката с техническите 
изисквания на Възложителя. 

3.ВНП" Фасилити „ЕООД- гр. София - Участникът е представил всички 
изискуеми от Възложителя документи. 



Комисията установи, че офертата на участника „ВНП „Фасилити ЕООД 
отговаря на всички условия поставени от Възложителя . Комисията установи 
пълно съответствие на предложението за изпълнение на поръчката с 
техническите изисквания на Възложителя. 

Комисията извърши оценяване на предложенията на основание 
посочения показател" Най - ниска цена." 

1."МАСТЪР ПИК"ЕАД гр.София- ценово предложение 2 ,03лв. / два 
лева 03ст./ без ДДС за един храноден за 1 лице 

2."ЦРДМ „ЕООД - гр.Харманли - ценово предложение 1.98 лв. / един 
лев 0.98ст. / без ДДС за един храноден за 1 лице. 

2. ВНП" Фасилити „ЕООД - гр. София - ценово предложение 1,95 лв./ 
един лев 0.95ст./ без ДДС за един храноден за 1 лице. 

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на ОП с 
предмет:" Приготвяне и доставка на храна по диети за стационарно болни 
пациенти и дежурен персонал в МБАЛ- Харманли ЕООД" - „ ВНП 
Фасилити"ЕООД гр.София 

Протоколът от комисията се предава на Възложителя заедно с цялат| 
документация по обществената поръчка . 

Комисия: 
Председател: К.Цанова гл.г 
Членове: 1.Д.Аврамов-юм^с S '^r^i/i 

2. Б. Михайлов^-/ 


