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Д О К Л А Д 
ПО ЧЛ.103, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

от дейността на комисията, назначена със заповед № З – 349 от 06.11.2018г. за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 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 00468-2018-0006 

 

На 06.11.2018г., в 10:00 часа, комисия в състав:   

Председател: 1.             Заличено обстоятелство 

Членове:         2. 

  3.                 съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.          във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

съгласно горепосочената заповед  отвори и разгледа подадената оферта относно 

обществената поръчка с предмет: Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти  

и  персонал  на МБАЛ „Д-р  Стамен  Илиев“ АД – гр. Монтана“, УНП 00468-2018-0006, 

съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки, ППЗОП  и условията обявени в 

обявлението и документацията към поръчката. 

Председателя на комисията представи на комисията една оферта, регистрирана в 

деловодството на лечебното заведение с приложен списък, а именно:  

1. Вх.№ 91/05.11.2018г. – 15:00ч. – „Мастър-Пик” ЕАД, гр.София. 

На основание чл.97, ал.2 от ППЗОП всеки от назначената комисия декларира чрез 

писмена декларация обстоятелствата в съответствие с нормативните разпоредби.  

На заседанието не присъстваха представители на участника в процедурата, както и 

други лица.  

Председателя на комисията предложи следния график за работа:  

• до 07.11.2018г. разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за  

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя;  

• до  12.11.2018г. извършване на подбора и разглеждане  на техническите 

предложения;  

• до 13.11.2018г. отваряне на ценовите предложения;  

• до 15.09.2018г. класиране и предаване на възложителя протоколите и доклада от 

работата на комисията. 

 

Председателя на комисията отвори офертата и всички от  комисията подписаха 

техническите предложения и пликовете с ценовото предложение на същата за Обособена 

позиция №1 и Обособена позиция №2  – съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП. 

Комисията обстойно разгледа офертата, включително и електронния носител на 

ЕЕДОП на участника и единодушно реши да допусне участника до разглеждане на 

техническото му предложение. 

Във връзка с обявения начин на оценяване на офертите (показателите за оценка на 

същите), комисията не извърши оценяване, тъй като има само един участник в 

процедурата, който е посочил: 5 минути и за двете обособени позиции, което отговаря на 

условието на Възложителя. 

Комисията реши да отвори пликовете с ценовите предложения на 13.11.2018г. в 

10:00 часа за което с писмо изх.№1009/07.11.2018г., публикувано в Профила на купувача 
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на интернет страницата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД,  участника в процедурата беше 

уведомен. 

На заседанието на комисията на 13.11.2018г. присъстваше законния представител 

на участника в процедурата – Изпълнителния директор на «Мастер-Пик» ЕАД. 

Председателят на комисията отвори ценовите предложения на участника  и ги 

оповести: 

ОП №1 – единична цена за един храноден – 2.83лв без ДДС, 3.40лв с ДДС; 

ОП №2 – единична цена за един храноден – 2.83лв без ДДС, 3.40лв с ДДС. 

 

Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка да 

е „Мастър-Пик” ЕАД, гр.София. 

 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:              2.    Заличено обстоятелство 

3.   съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

5. 

6. 

 

 

ПОЛУЧИЛ ДОКЛАДА, ПРОТОКОЛИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА: 14.11.2018г. 

 

Одобрявам! 

 

                                                                   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от 

ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

ГР. МОНТАНА                              

 


