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ПРОТОКОЛ №2 
 
Днес 10.04.2019 г. в 14:00 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 пълния й състав: 

На своето предходно заседание (протокол № 1/08.04.2019 г.), комисията 

констатира несъответствия и липсваща информация в документите по чл.39 ,ал.2 от 

ППЗОП - ЕЕДОП на участника „Финест Лео“ ЕООД, посочени в протокола, поради 

което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП изиска от участника допълнително да 

представи на комисията нов ЕЕДОП, който да съдържа променена и /или допълнена 

информация по отношение  определения от възложителя критерий за подбор за 

професионална квалификация на персонала -  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 . 

Предвид констатациите си и дадените на участника указания, обективирани в 

протокол №1 (изпратен на адресата на 09.04.2019 г.), комисията се събра, за да разгледа 

допълнителните документи, депозирани от участника „Финест Лео“ ЕООД на 

10.04.2019 г. На комисията бе представен непрозрачен запечатан плик  с 

вх.№2/10.04.2019 г. с надпис „Допълнителна информация към обществена поръчка с 

предмет:. "Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта”, в 

който след отварянето се констатира наличието на представен от участника на 

електронен носител (СD) нов ЕЕДОП. След разглеждането му членовете на 

комисията констатираха, че в ново изготвения и представен от участника 

електронно подписан ЕЕДОП, в т. Образователна и професионална квалификация, В: 

Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор на ЕЕДОП. е 

попълнена коректно и в необходимата пълнота информация по отношение на 

професионалната квалификация на персонала – в списъка е посочено  лице от 

персонала на участника с професионална квалификация, съответстваща на изискваната 

от възложителя, - Тоска Димитрова Славова („инструктор по хранене“, диплома серия 

А 93, регистрационен № 1298/28.07.1993 година на Полувисш медицински институт 

"Проф. Д-р Асен Златаров" гр. Хасково). 

Предвид тези констатации комисията намира, че в законоустановения срок по 

чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът „Финест Лео“ ЕООД  е изпълнил  дадените му 

указания и е представил коректно попълнен ЕЕДОП, съдържащ в пълнота 

необходимата информация, доказваща съответствие с изискването за професионална 

квалификация на персонала. Ето защо, комисията намира, че не са налице пречки да 
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допусне офертата на участника до разглеждане и оценка на техническото и ценово 

предложения. Предвид гореизложеното, комисията с единодушие на своите членове  

 

 

Р Е Ш И : 

 
1. ДОПУСКА  до разглеждане техническото предложение за изпълнение на 

поръчката на участника „Финест Лео“ ЕООД. 

2. НАСРОЧВА  публично заседание на 17.04.2019 г. от 11:00 часа в 

администрацията на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД, на което комисията ще проведе 

предвидената в Методиката за оценка на офертите дегустация. За целта участникът 

„Финест Лео“ ЕООД следва да представи  мостри от ястията, посочени по вид и 

количество в Документацията за участие. Съобщение за определените ден и час  за 

представяне на мострите да се публикува в профила на купувача. 

 

С това на 10.04.2019 г. в 15:00 часа комисията завърши своята работа.  

 

 

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

 

                                                 Членове: 

 

1. ………………………….. 

 

2. …………………………. 

 

3. ………………………….. 

 

4. …………………………. 
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