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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 

 
 УТВЪРЖДАВАМ! 

  

 

УПРАВИТЕЛ:_____________________ 
  /д-р РУМЯНА БОЙЛОВА/ 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД 
 

на комисията за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в 

откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Приготвяне 

и доставка на храна за пациенти по диетични менюта”, назначена със заповед № 

21/08.04.2019 г.  на управителя на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД 

 
 Уважаема г-жо Управител, 
 

Назначената с горепосочената Ваша заповед комисия в състав: председател: Енчо 

Захариев – юрист, Адвокатска колегия Пловдив, и членове: д-р Мария Павлова - 

гастроентерология и диететика, Гинка Балева – главна медицинска сестра на „МБАЛ-

Първомай”ЕООД, Дечко Петков – председател на Общински съвет Първомай и 

Недялка Вълканова – експерт икономическа информация,  изпълни в срок поставените 

й с горепосочената Ваша заповед задачи.  

В откритата процедура с предмет „Приготвяне и доставка на храна за пациенти по 

диетични менюта” в определения с обявление ID №897771/ 27.02.2019 г. срок бе 

постъпила една оферта - от  участника „Финест Лео“ ЕООД, с вх.№ 1/05.04.2019 г., 

10:45 часа. 

На свое публично заседание, започнало в 10:00 часа  на 08.04.2019 г., комисията 

отвори офертата и разгледа представените от участника заявления/документи за 

съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

посочени в обявлението. След като установи липса, непълнота и несъответствие на 

информацията в представения от участника ЕЕДОП (описани подробно в протокол №1 

/08.04.2019 г.) комисията 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. На свое следващо заседание 

(протокол №2 /10.04.2019 г.) комисията констатира, 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 
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необходимата информация, доказваща съответствие с изискването за професионална 

квалификация на персонала. Ето защо, със свое решение по проток №2 допусна 

офертата на участника до разглеждане и оценка на техническото и ценово 

предложения.  

На 17.04.2019 г. комисията в пълен състав извърши предвидения в Методиката за 

оценка органолептичен анализ (дегустация) на представените от участника мостри от 

ястия, определени от възложителя по вид и количество в документацията за участие, 

като въз основа на него извърши и оценяване на техническото предложение на 

участника „Финест Лео“ ЕООД  (оценката е  обективирана в протокол №3 /17.04.2019 

г.). На 22.04.2019 г. комисията проведе публично заседание за отваряне на ценовите 

оферти, на което бе отворено и оповестено ценовото предложение на единствения 

участник „Финест Лео“ ЕООД. Комисията разгледа внимателно предложените от 

участника доставни цени за изпълнение на поръчката и след като съобрази, че същите 

са по – ниски от определените от възложителя максимални такива, както и че офертата 

на единствения участник отговаря на всички предварително обявени условия, постави 

комплексна оценка на офертата и я класира на първо място, като прие решение да 

предложи на възложителя да определи за изпълнител единствения участник „Финест 

Лео“ ЕООД и сключи договор  с него за възлагане на поръчката (решение по протокол 

№4 /22.04.2019 г.). Всички решения в хода на работата на комисията са приети с 

единодушие от членовете й, и са отразени в съставените протоколи, които прилагаме.  

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 1 и ал.3 

от ППЗОП, комисията изготвя настоящия окончателен доклад за дейността си и Ви 

предлага да приемете резултатите от извършената от комисията работа по подбора на 

участниците, оценяването и класирането им в откритата процедура за възлагане на 

обществената поръчка с горепосочения предмет, като утвърдите доклада ни и 

постановите  окончателно РЕШЕНИЕ по чл. 108, т. 1 от ЗОП, с което:  

 

Да ОБЯВИТЕ класирането на участниците и ОПРЕДЕЛИТЕ за изпълнител на 

обществената поръчка  класирания на първо място единствен участник „Финест Лео“ 

ЕООД . 

ПРИЛОЖЕНИЯ: На основание чл. 60, ал. 3 от ППЗОП към настоящия доклад 

прилагаме изготвените в хода на работата на комисията протокол № 1/08.04.2019 г., 

протокол № 2/10.04.2019г, протокол № 3/17.04.2019 г. и протокол №4/22.04.2019 г., 

както и цялата документация на поръчката, включително подадените от участника 

оферта и кореспонденцията с него. 

 

22 април 2019 г. 

гр.  П ъ р в о м а й 

 

Председател: Енчо  Захариев –      ....................................... 

 

                                            Членове: 

 

Д-р Мария Павлова –  ................................ Дечо Петков –  ……………................................ 

 

 

Гинка Балева –  ...................................  Недялка Вълканова –    ............................................. 

 

 

 


