ПРОТОКОЛ
Днес, 01.04.2020г. в 8,00ч. в заседателната зала към кабинета на изп.директор
на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, комисията в състав:
председател адв. Димитър Йорданов Димитров, и членове: Бойко Стойнев
Георгив - зам. директор по административно стопанска и финансова дейност, и
гл. счетоводител, д-р Десислава Илиева - председател КНСБ, Наталия Вълкова ст.акушерка ОАГ, Елка Георгиева Дойчинова - статистик, техн. сътрудник ЗОП,
назначена със заповед №37/01.04.2020г. на изп.директор на горното дружество,
започна работа по разглеждане на постъпилите оферти за участие в процедурата
по „Доставка на предплатени ваучери за покупка на хранителни стоки от
търговската мрежа във връзка е НАРЕДБА № 11 на МТСП и M3 от 21.12.2005 г.,
както и за национални празници във връзка чл. 209 от ЗКПО“ за персонала на
МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил.
Процедурата е по реда на публично състезание по чл.20, ал.2 във вр. с
чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.
От представения на комисията списък се установи, че оферти са подали
следните участници:
1.
„Български Пощи“ ЕАД, гр.София, ЕИК121396123;
2.
“Содексо Пасе България” ЕООД, гр.София, ЕИК131085380;
3.
„Томбоу България” ООД, гр.София, ЕИК040336507;
4.
„Идънред България”АД, гр.София, ЕИК130526402;
При започване работата на комисията не присъстваха трети лица.
Комисията отвори офертите по реда на постъпването им, като във всяка от тях
намери запечатан плик с ценово предложение и техническо предложение, като трима от
членовете на комисията разписаха пликовете с ценовите предложения и техническите
предложения.
С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи разглеждането на документите, приложени към офертите
и установи, че във всички оферти е представен еЕЕДОП, както и изискваните от
възложителя документи, в т.ч. и декларации за съгласие с клаузите на проекто
договора, подписани от лицата, които представляват участника.
Комисията не установи наличие на обстоятелства, водещи до отстраняване на
участник, в това число и такива по чл.54, ал.8 от ППЗОП, както и несъответствие на
оферта с изискванията на възложителя поради, което ще отвори ценовите предложения
на всички участници и ще ги оцени, доколкото тези ценови предложения отговарят на
изискванията на възложителя.
С оглед горното комисията единодушно
РЕШИ:
Определя ден и час за отваряне на ценовите предложения както следва:
06.04.2020г. от 8,00ч., когато комисията ще продължи своята работа.
На основание чл.57, ал.З от ППЗОП да се обяви датата и часа на отваряне на

