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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  №4 
 
Днес 22.04.2019 г. в 10:30 часа,  на основание чл. 57, ал.3 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 за разглеждане и оценка на офертите на участниците в 
откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„,Приготвяне 

и доставка на храна за пациенти по диетични менюта“ обявена в регистъра на АОП с 

обявление № 897771 по партидата на „МБАЛ – Първомай” ЕООД на 27.02.2019 г. 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 отварянето и оповестяването  на ценовите 
оферти..Комисията констатира, че при откриване на заседанието не се явяват 
представители на участниците и представители на средства за масова 
информация, желаещи да присъстват и наблюдават работата на комисията. 

Комисията оповести резултатите от оценяването на офертата на 
единствения участник по другите показатели, различни от цената ( решения и 
оценки по протокол № 3/ 17.04.2019 г.). 

След оповестяването на оценките членовете на комисията  пристъпиха към 
отваряне плика "Предлагани ценови параметри", като трима  от членовете на 
комисията ( Енчо Захариев, Гинка Балева и Недялка Вълканова) отново  положиха 
подписите си върху намерения документ в плика "Предлагани ценови параметри"  
– ценово предложение по образеца от документацията за участие. 
По –нататък комисията продължи работата си в закрито заседание като разгледа 
и извърши анализ на съдържанието на ценовата оферта, при което констатира, че 
в същата се съдържат оферирани цени и стойности за всички диетични менюта по 
дни и хранения,  съобразно Документацията за участие, при което предложените 
цени не надвишват пределните, посочени от Възложителя, а именно  

Готова храна 
№ на диета Пределни  

среднодневни цени 
Предложени от 

участника 
  среднодневни цени 

15 6,00 лв. 4,90 лв. 
10 6,00 лв. 4,90 лв. 
9 7,00 лв. 5,60 лв. 
5 6,00 лв. 4,70 лв. 
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1 А 5,00 лв. 3,80 лв. 
1 6,00 лв. 4,70 лв. 

до 1 г. 4,20 лв. 4,20 лв. 
 
              Като взе предвид, че така предложените от участника доставни цени са по–
ниски от определените от възложителя максимални цени, комисията пристъпи 
към оценяване на ценовото предложение на „Финест Лео” ЕООД. Съгласно 
Методиката за определяне на оценката по този показател по т.1 на параграф 80 от 
Документацията за участие, офертата на участника получава оценка от 70 точки 
по този показател. 

          След което комисията изчисли и  определи комплексната оценка на 
офертата на единствения участник  в процедурата  по формулата, посочена от 
възложителя в параграф 81 от Документацията за участие  КО = О1(70 т.) + 
О2(23,5 т.) ,= 93,5 точки. 
                    Комисията съобрази, че макар и кандидатът „Финест Лео” да е 
единственият участник, представил оферта, същата отговаря на всички 
предварително обявени от възложителя условия и следва  да бъде класирана.             
                    Предвид гореизложеното и на основание чл. 58, ал.1  от ППЗОП, 
комисията единодушно. 

 

Р  Е  Ш  И : 
 

                     1/ Класира на първо място в откритата процедура офертата на 
участника „Финест Лео” ЕООД с комплексна оценка от 93,5 точки. 
 

                     2/ Предлага на възложителя да определи за изпълнител на 

обществената поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна за 

пациенти по диетични менюта” участника „ Финест Лео” ЕООД , гр.Първомай с 

ЕИК 200036913 и да сключи договор с него.   
 
                С това в 13:30 часа комисията  завърши работата си  по разглеждане и 
оценка на офертите в откритата процедура  председателят закри заседанието.                     

 
 
 
  
 

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

 

                                                 Членове: 

 

1. ………………………….. 

 

2. …………………………. 

 

3. ………………………….. 

 

4. …………………………. 
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