
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД 

София 1431, бул. "Акад. Иван Гешов « № 19 тел.: 80 54 210; факс: 80 54 344 

УТВЪРЖДАВАМ: 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

/ЛЮБЧО ПЕНЕВ/ 

П Р О Т О К О Л 

на основание Чл.97. ал.4 от ППЗОП 

от ., ,...4М.*.4?& 2018 г. 
В изпълнение на Заповед № 557 / 27.06 2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛББ 

„СВЕТА СОФИЯ" ЕАД - Любчо Пенев, на 27.06.2018г. от 10.00 часа в аудиторията на 
болницата се събра комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ доц. Росен Петков - : ;ачалник 1-ва КНББ 
ЧЛЕНОВЕ: 1 Елеонора Стойнова - юрисконсулт 

2.Анна Малечкова - < >рганизатор обществени поръчки 

На основание Чл.187, ал.1 от ЗОП. във връзка с Чл.20. ал.З от ЗОП, с Обява в Профила 
на Купувача с изх. № 1047 от 11.06.2018г. и информация за обявата, публикувана в РОП под 
№ 9077051 от 11.06.2018г. и информация за удължаване срока за получаване на оферти с РОП 
№ 907724 от 21.06.2018г.. са събрани оферти за Изработка и доставка на ваучери за храна на 
персонала по Наредба №11 в МБАЛББ "Света София" ЕАД. 

На основание Чл.54, ал.1 от ППЗОП, 1 [редседателят на комисията получи с Протокол, 
изготвен на основание Чл.48, ал.6 от ППЗОП под дената за участие оферта. 

В посочения от Възложителя срок оферта е подала: 
1. Вх.№ 1097 / 19.06.2018г. 09.10 ч - ,.ИД .зНРЕД БЪЛЕАРИЯ" АД 

На 27.06.2018г. Комисията започна своята работа. На основание Чл.51, ал.8 от ППЗОП. 
членовете на Комисията подписаха деклара] пя по Чл.103. ал.2 от ЗОП. 

На заседанието, на което Комисията и ;върши действията по Чл.97, ал.З от ППЗОП. не 
присъства представител на участника. 

Комисията отвори офертата и обяви це ювото предложение. 
,,ИДЪНРЕД ББЛГАРИЯ" АД - 0,5% о номинала на заявените ваучери 

] 



Членовете на комисията подписаха всички страници от техническото и ценово 
предложение на участника. С това публичната част на заседанието завърши. 

На следващ етап от своята работа. Комисията пристъпи към разглеждане на 
документите на участника, с цел извършване на подбора. За целта Комисията провери 
офертата за наличие на основания за отстраняване и съответствието с поставените от 
Възложителя критерии за подбор. При разглеждане на офертата, не бяха констатирани 
липсващи или нередовни документи. Участникът изпълнява изискваниятао но отношение на 
технически и професионални способности, ваучерите покриват изискванията на Възложителя. 
Няма пречки от юридически характер «ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ» АД да се допусне до 
класиране. 

Комисията предлага на Изпълнителния директор на МБАЛББ «Света София» ЕАД. да 
сключи договор за Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала по Наредба №11 с 
„ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ" АД, с оферирана цена за изработка 0.5% от номинала на заявените 
ваучери. 

При вземане на решенията в настоящия протокол, гласуването е както следва: 
- гласували «ЗА» - трима членове 
- гласували «ПРОТИВ» - няма 
- гласували с «ОСОБЕНО МНЕНИЕ» - няма 

В резултат от работата си и на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, Комисията представя 
на Възложителя, настоящия протокол за утвърждаване. 

ЧЛЕНОВЕ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ доц. Росен Петков 

КОМИСИЯ 

1 Елеонора Стойнова 

2.Анна Малечкова 


