РЕШЕНИЕ
№ ..6.

10.2018г.

Подписаният Александър Стефанов Величков, изпълнителен директор на МБАЛ ”Д-р
Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, като взех предвид, предоставения ми протокол, доклад и
документация от комисията, назначена със заповед №64 от 12.10.2018г. на изпълнителния
директор на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв.Димитър Йорданов Димитров - правен консултант при
МБАЛ; и
ЧЛЕНОВЕ:
1. Елка Георгиева Дойчинова;
2. Нели Иванова Евтимова;
3. Бойко Ееоргиев
4. Офелия Стоилова
Резервни членове: Златка Василева и Елена Ангелова;
Извършила разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в
процедурата за възлагане на обществена поръчка за «Ежедневна доставка на храна за
пациенти на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, при предварително
заявяване на необходимото количество ястия по менюта на възложителя, като храната
се приготвя на територията на възложителя”, след получаване на представените оферти
и протоколът по чл.48, ал.6 от ЗОП, установих следното:
Процедурата е по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП.
При започване работата на комисията са присъствали Албена Кочева управител на «Кочева-61»ЕООД, Иван Николаев Александров, упълномощен
представител на «Енида-2009»ООД.
От представения списък комисията установих, че оферти за участие са подали
следните участници:
1. «Кочева-61»ЕООД, гр.Кюстендил, ж.к. «Румена Войвода», бл.5, вх.Б, ет.4, ап.25,
ЕИК203831571;
2. „Енида-2009”ООД, гр.Кюстендил, ул.”Перушица”№7, ЕИК200937498;
Комисията е извършила действията по чл.54 и сл. От ППЗОП съобразно
разписаното в закона.
След отваряне на ценовите оферти в пликовете с предлагани ценови
параметри на отделните участници по реда на постъпването им в присъствие на
представителина двамата участници, комисията е обявила ценовите оферти на
отделните участници както следва:
«Кочева-61»ЕООД е предложило обща цена на база отделни менюта в размер на
9474,05лева без ДЦС.
«Енида-2009»ООД е предложило обща цена на база отделни менюта в размер на
8278,96лева без ДДС.
Комисията е оценила ценовите предложения по показателя „най-ниска цена”
като в резултат от извършеното оценяване комисията единодушно е класирала
участниците.
С оглед горното и на основание чл.106, ал.6 от ЗОП
РЕШИХ:

Обявявам класирането на участниците и определям за изпълнител на
съответната позиция както следва:
1.

„Енида-2009”ООД,

гр.Кюстендил,

ул.”Перушица”№7,

ЕИК200937498:

8278,9блева без ДДС;
2. «Кочева-61»ЕООД гр.Кюстендил, ж.к.Румена Войвода, бл.5, вх.Б, ет.4, ап.25,
ЕИК203831571: 9474,05лева без ДДС;
ОБЯВЯВАМ

ЗА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

НА

ПОРЪЧКАТА

„Енида-2009”ООД,

гр.Кюстендил, ул.”Перушица”№7, ЕИК200937498, при сборна крайна цена на
всички менюта от 8278,96лева без ДДС.
Препис от настоящето решение да се връчи на участниците в процедурата, които
могат да го обжалвам по реда и в сроковете по ЗОП.

Чл. 226, ал. 3 от ЗОП /отм. ДВ. Бр. 13 от 16 февруари 2016 г/ и чл. 42, ал. 5 от ЗОП /обн.
ДВ. Бр. 13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г/

