П Р О Т О К О Л №2
от дейността на комисията, назначена със заповед № З – 454 от 12.11.2019г. за извършване на
подбор, разглеждане и оценяване на подадената оферта относно възлагането на обществена
поръчка с предмет: Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти и персонал на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана, УНП 00468-2019-0009

Днес 25.11.2019г., комисия в състав:
Председател: 1.
Членове:
2. Заличено обстоятелство
3.
4. съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
5.
се събра за да продължи работата си.
С писмо изх.№1318/18.11.2019г., изпратено до участника в процедурата на
обявената от него електронна поща, комисията уведоми участника с Протокол №1 за
констатираните несъответсвия в офертата. В същия ден протокола е публикуван на
интернет страницата на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД, в сектор Профил на купувача.
В законоустановения срок от 5 работни дни от получаването на горепосочения
протокол за отстраняване на констатираните несъответствия в офертите, комисията
получи допълнителни документи към офертата – вх.№ 1283/21.11.2019г.
Във връзка с първоначално определения график за работа на комисията и поради
това, че има подадено само едно заявление за участие, комисията прецени и единодушно
реши да промени графика, а именно:
- до 25.11.2019г. да извърши подбора,
- до 27.11.2019г. да разгледа техническото предложение и отвори ценовото
предложение,
- до 02.12.2019г. да приключи възложената работа.
Комисията обстойно разгледа допълнително представените документи относно
предварителния подбор и единодушно реши, че участника отговаря на изискванията към
личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя и пристъпи към
разглеждане на техническото предложение в офертата.
След подробно и обстойно разглеждане на техническото предложение на
участника, комисията единодушно реши, че участника е представил всички изискани
документи и отговаря на условията на Възложителя за изпълнение на поръчката.
Относно начина на оценяване на офертите (показателите за оценка на същите),
комисията няма как да извърши оценяване, тъй като има само един участник в
процедурата. По показател за оценка „К2 – Време за реакция за замяна“ в техническото си
предложение, участника е посочил: 5 минути, което отговаря на условието на
Възложителя.
Комисията единодушно реши и оценява офертата на «Мастер-Пик» ЕАД по
показател за оценка: „К2 – Време за реакция за замяна“ – с 40 точки.

КОМИСИЯ: Председател:
Членове:

1.
2.

Заличено обстоятелство

3.
4.

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

5.
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П Р О Т О К О Л №3
от дейността на комисията, назначена със заповед № З – 454 от 12.11.2019г. за извършване на
подбор, разглеждане и оценяване на подадената оферта относно възлагането на обществена
поръчка с предмет: Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти и персонал на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана, УНП 00468-2019-0009

Днес 27.11.2019г., в 11:00 часа, комисия в състав:
Председател: 1.
Членове:
2. Заличено обстоятелство
3.
4. съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
5.
се събра за да продължи възложеното с горепосочената заповед.
С писмо изх.№1341/22.11.2019г., публикувано в Профила на купувача на интернет
страницата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, участника в процедурата беше уведомен за
деня и часа на отваряне на ценовото предложение.
На заседанието на комисията не присъстваше участника в процедурата или негови
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
Председателят на комисията отвари плика с ценово предложение на участника и го
обяви: единична цена за един храноден – 2, 98 лв без ДДС
Комисията единодушно реши и оценява офертата на «Мастер-Пик» ЕАД по
показател за оценка: „К1 – цена“ – с 60 точки.
Комплексна оценка на оферта: К=100 точки
Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка да
е „Мастър-Пик” ЕАД, гр.София.
С това комисията приключи разглеждането, оценяването и класирането на
подадената оферта относно възлагането на обществената поръчка
с
предмет:
„Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти и персонал на МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана“, УНП 00468-2019-0009”.
КОМИСИЯ: Председател:
Членове:

1.
2.

Заличено обстоятелство

3.
4.

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

5.
ПОЛУЧИЛ:
- ПРОТОКОЛИ №1/11.11.2019г., №2/25.11.2019г. и №3/27.11.2019г. за извършване
на подбор, разглеждане и оценяване на подадената оферта;
- ДОКУМЕНТАЦИЯТА във връзка с проведената процедура;
- ОФЕРТАТА – 1 брой.
ДАТА: 02.12.2019г.
УТВЪРЖДАВАМ ПРОТОКОЛИТЕ!
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.36a, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД
ГР. МОНТАНА
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