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

тел. 0336/6 31 65 
факс.  0882 33 76 66 

e-mail mbal_par@abv.bg 
www.mbal-parvomay.com 

 
 

ПРОТОКОЛ  №3 
 
 Днес, 17.04.2019 г.  в 11:00 часа комисията, назначена със заповед 

№14/27.02.2019 г. възобнови своята работа в пълен състав . Комисията установи, 
че в изпълнение на решението й от 10.04.2019 г.  участникът „ Финест Лео” ЕООД, 
представя посочените в утвърдената от възложителя Документация за участие в 
процедурата мостри от ястия за извършването на предвидения в Методиката за 
оценка на офертите органолептичен анализ (дегустация).   

След извършения оглед  на представените мостри комисията установи, че 
същите съответстват по вид и количество на посочените от възложителя в 
Документацията за участие.  Предложените от участника ястия са доставени в 
термофорни съдове, позволяващи запазването на температурата до поднасянето 
им, опаковани са в практични и с подходяща вместимост индивидуални 
кетърингови опаковки за еднократна употреба. Комисията последователно 
извърши дегустация на представените от участника мостри от ястия, след което 
всеки от членовете определи индивид. оценка на същите по показателя „Оценка 
на качеството“(О2)  и се изчисли общата оценка на комисията по Методиката в т. 
2  от параграф 80 от документацията за участие, както следва: 

 
ястия по 

№ на 
диета 

Енчо 
Захариев 

Д-р Мария 
Павлова 

Гинка 
Балева 

Дечко 
Петков 

Недялка 
Вълканова 

Оценка 
Комисия 

15 30 20 30 20 20 24 
10 30 20 30 20 30 26 
9 20 30 20 20 30 24 
1 20 20 20 20 20 20 

Обща 
оценка 

25 22,5 25 20 25 23,5 

 
                 С определянето на оценка на офертата по показателите, различни от 
цената комисията завърши втория етап от своята работа. 
Доколкото получената при оценяването на техническото предложение оценка е 
по висока от минималната, посочена в оценъчната скала на Методиката за оценка 
по показателя „Оценка на качеството“(О2), комисията съобрази, че не са налице 
пречки да допусне офертата на единствения участник „Финест Лео“ ЕООД до 
отваряне, разглеждане и оценка на ценовото му предложение, за което следва в 
съотвествие с чл.57, ал.3 от ППЗОП  да определи и обяви дата, час и място за 
отваряне на ценовото предложение. 

 Предвид гореизложеното, комисията с единодушие на своите членове  
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Р Е Ш И : 

 
1. ДОПУСКА  до отваряне,  разглеждане и оценка ценовото предложение за 

изпълнение на поръчката на участника „Финест Лео“ ЕООД. 

2. НАСРОЧВА  публично заседание за отваряне на ценовите предложения, което 

ще се проведе на 22.04.2019 г. от 10:30 часа в администрацията на „МБАЛ-Първомай“ 

ЕООД. Съобщение за определените ден и час  за отваряне на ценовите предложения да 

се публикува в профила на купувача. 

 

С това на 17.04.2019 г. в 14:00 часа комисията завърши своята работа.  

 

. 
 
 
 

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

 

                                                 Членове: 

 

1. ………………………….. 

 

2. …………………………. 

 

3. ………………………….. 

 

4. …………………………. 
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