ПРОТОКОЛ

Днес, 08.07.2015г. в гр.Кюстендил, 8,00ч. в заседателна зала на МБАЛ”Д-р
Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, комисията назначена със заповед на
изпълнителния директор №50 от 07.07.2015г. на изпълнителния директор на МБАЛ”Др Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв.Димитър Йорданов Димитров - правен консултант при
МБАЛ; и
ЧЛЕНОВЕ:
1. Елка Ееоргиева Дойчинова;
2. Нели Иванова Евтимова;
3. Лена Кирилова
4. Елена Ангелова
Резервни членове: Офелия Стоилова и Даниел Славов;
която започна 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 ястияпо менюта на възложителя, като храната
се приготвя на територията на възложителя”.
При започване работата на комисията присъстваха Албена Кочева - ЕТ»Албена
Кочева», Иван НиколаевАлександров, упълномощен представител на «Енида2009»ООД, и Милка Драганова Здравкова, упълномощен представител на «СеварБГ »ЕООД.
След получаване на списъка комисията установи, че оферти за участие са подали
следните участници:
1. ЕТ„ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ - ВИЛОН”, гр.Кюстендил, ул.”Власина”№17а,
ЕИК819358211;
2. ЕТ”АЛБЕНА

КОЧЕВА”,

гр.Кюстендил,

ж.к.Запад,

бл.93,

вх.В,

ап.49,

ЕИК819011214;
3. „Енида-2009”ООД, гр.Кюстендил, ул.”Перушица”№7, ЕИК200937498;
4. Севар-БГ»ЕООД, гр.Кюстендил, бул.»Македония»№2, ет.З, ЕИК203323167;
Комисията отвори пликовете с оферти по реда на тяхното постъпване за всеки
участник по отделно, и констатира, че всяка от съответните отваряни по реда им
оферти съдържа три отделни запечатани плика, след което трима от членовете й
подписаха плик №3 на отделните участници. Комисията предложи на участниците да
подпишат плик №3, но те отказаха. Комисията отвори пликове №2 по реда на офертите
за всеки участник и трима от членовете й подписаха документите в него. Комисията
предложи на участниците да подпишат документите в плик №2 но те отказаха. След
това комисията отвори плик №1 от съответните оферти и оповести документите, които

той съдържа. Всички приложени от тези участници документи в плик №1
съответстваха на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, подписан от съответния участник
и критериите на възложителя за подбор.
От извършената констатация комисията установи, че офертите на всички
участници отговарят на изискванията на ЗОП и съдържат изискуемите се от
възложителя и чл.56, ал.1 от ЗОП документи, като комисията не установи основания за
отстраняване на участник.
От представените в пликове №2 документи на отделните участници, комисията
установи съответствието на всички оферти е изискванията на възложителя.
Поради горното комисията единодушно
РЕШИ:

н а и».и/./013. в иу,иич. комисията продължи своята раоота по отваряне на
ценовите предложения. Присъстваха горепосочените представители на участниците.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти в пликове №3 на
отделните участници по реда на постъпването им, трима от членовете подписаха и
документите, намиращи се в плик №3, като представителите отказаха подписването им,
и установи следното.
Възложителят не е регистриран по ЗДДС.
Комисията оцени ценовите предложения по показателя „най-ниска цена” и
установи следните оферирани крайни цени като сбор от крайните цени на отделните
менюта:
1. ЕТ„ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ - ВИЛОН”, гр.Кюстендил, ул.”Власина”№17а,
ЕИК819358211: 17288,93лв.;
2. ЕТ”АЛБЕНА

КОЧЕВА”,

гр.Кюстендил,

ж.к.Запад,

бл.93,

вх.В,

ап.49,

ЕИК819011214: 13565,44лв.;
3. „Енида-2009”ООД,

гр.Кюстендил,

ул.”Перушица”№7,

ЕИК200937498:

13488,36лв.;
4. Севар-БГ»ЕООД, гр.Кюстендил, бул.»Македония»№2, ет.З, ЕИК203323167:
14437,80лв.;
В резултат от извършеното оценяване комисията единодушно
РЕШИ:
Класира участниците в процедурата както следва:

1. „Енида-2009”ООД,

гр.Кюстендил,

ул.”Перушица”№7,

ЕИК200937498:

13488,36лв.;
2. ЕТ”АЛБЕНА

КОЧЕВА”,

гр.Кюстендил,

ж.к.Запад,

бл.93,

вх.В,

ап.49,

ЕИК819011214: 13565,44лв.;
3. «Севар-БГ»ЕООД, гр.Кюстендил, бул.»Македония»№2, ет.З, ЕИК203323167:
14437,80лв.;
4. ЕТ„ВАЛЕЕ[ТИН ВАСИЛЕВ - ВИЛОН”, гр.Кюстендил, ул.”Власина”№17а,
ЕИК819358211: 17288,93лв.;
Комисията приключи работа на 08.08.2015г. в 10,00ч. и предаде настоящия протокол
заедно с цялата документация и офертите в процедурата на изпълнителния директор на
МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил.
МИСИЯ:

