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“МБАЛ – Първомай” ЕООД гр. Първомай 
4270 Първомай, ул. “Княз Борис І” №51  

тел. 0336/6 31 65 
e-mail mbal_par@abv.bg 

www.mbal-parvomay.com 

 
 

                                                                                                                               

ПРОТОКОЛ №1 
 
Днес 08.04.2019 г. в 10:00 часа,  на основание чл. 54 от Правилника за приложение 

на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и в изпълнение на Решение 

№14/27.02.2019 г., на управителя на “МБАЛ-Първомай” ЕООД, публикувано в 

регистъра на АОП с ID №  897768 /27.02.2019 г., се събра назначената със заповед № 

21/08.04.2019г. комисия в състав: 

 

Председател: Енчо Асенов Захариев – юрист, Адвокатска колегия Пловдив; 

и членове: 1. д-р Мария Павлова   - гастроентерология и диетика, 

 2. Гинка Балева – главна медицинска сестра на „МБАЛ-Първомай”ЕООД 

 3. Дечко Иванов Петков – председател на Общински съвет Първомай,  

 4. Недялка Вълканова – експерт икономическа информация , 

 

със задача да извърши подбор на кандидатите, да разгледа и оцени предложенията, 

постъпили в  “МБАЛ-Първомай” ЕООД  за участие в откритата процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на храна за пациенти по 

диетични менюта”, обявена в  регистъра на Агенцията за обществени поръчки с 

обявление ID №  897771/27.02.2019 г.. 

Председателят на комисията запозна членовете с условията за участие в процедурата. 

След представяне на списъка с участниците в процедурата всички членове на 

комисията подписаха декларации за съответствие с изискванията на  чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП. В 10:00 часа  след като провери и установи, че не се явяват представители на 

участниците и средствата за масово осведомяване, желаещи да присъстват при 

публичните действия, комисията пристъпи към приемане и отваряне на пликовете с 

постъпилите в деловодството предложения в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка.  

          Председателят на комисията прие от служител на възложителя постъпилите в 

администрацията до крайния срок 1/един/ броя пакет / плик  с отбелязани входящ 

номер, дата и час (вх.№ 1/05.04.2019 г., 10:45 ч., от "Финест Лео“ ЕООД). При огледа  

комисията извърши преценка за съответствието с обявените от възложителя условия и 

констатира, че пакетът е непрозрачен, запечатан и с видимо ненарушена цялост. 

Комисията констатира, че в него се съдържат заявление за участие, документи, 

съставляващи техническо  предложение и отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията (Е.Захариев, 

Г.Балева и Н. Вълканова) положиха подписи върху  предложението за изпълнението на 

поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на кандидатите. 

 След това комисията пристъпи към разглеждане на заявлението за участие с 

приложения към него документ по чл. 39, ал. 2, т.1 от ППЗОП за съответствие на 
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кандидата с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя – единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

При разглеждането му комисията констатира, че участникът е представил ЕЕДОП 

във формата и по образеца, посочени от възложителя в документацията за участие ( 

параграфи 62 и 94 ) и е декларирал в него съответствието си с обявените от 

възложителя изисквания за лично състояние  и критериите за подбор.Участникът обаче  

не е попълнил коректно и в необходимата пълнота информацията в т. Образователна и 

професионална квалификация, В: Технически и професионални способности в 

Част IV: Критерии за подбор на ЕЕДОП. – липсва  списък, съдържащ  имената на 

поне едно лице от персонала на участника с професионална квалификация, 

съответстваща на изискваната от възложителя - инструктор по лечебно хранене или 

диетолог.  

Водена от горепосочените констатации и на основание чл.54, ал.8 в връзка с ал.9 

от ППЗОП  комисията единодушно   

 

                                               Р Е Ш И : 

 
Да се изиска от участника „Финест Лео“ ЕООД да представи в срок до 5 

/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи коректно 

съставен ЕЕДОП в съответствие с изискванията на възложителя, а именно: 
съдържащ списък с имената на поне едно лице от персонала на участника с 

професионална квалификация, съответстваща на изискваната от възложителя - 

инструктор по лечебно хранене или диетолог или еквивалентно, с посочване на 

образование и професионална квалификация, номер на диплома, сертификати за 

успешно завършени квалификационни курсове и обучения . 

Забележка:Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът може да представи на 

комисията ЕЕДОП, който съдържа променена и /или допълнена информация, 

включително обхващаща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на офертите. 

С това на 08.04.2019 г. в 11:30 часа комисията завърши първия етап от своята 

работа по подбор на участниците, подали оферти в откритата процедура и 

председателят закри заседанието й. 

   Настоящият протокол да се изпрати на участника „Финест Лео“ ЕООД на 

посочения в офертата му електронен адрес и в същият ден на основание чл.24,ал.1, т.5 

от ППЗОП да се  публикува на интернет страницата на МБАЛ- Първомай ЕООД , 

раздел „Профил на купувача“ 

 

 

 

Председател: .............................. 

 

                                                 Членове: 

 

1. ………………………….. 

 

2. …………………………. 

 

3. ………………………….. 

 

4. …………………………. 
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