РЕШЕНИЕ
№51/09.07.2015г.
Подписаният Александър Величков, изпълнителен директор на МБАЛ ”Д-р Никола
Василиев”АД, гр.Кюстендил, като взех предвид, предоставения ми протокол и документация от
комисията, назначена със заповед №50 от 07.07.2015г. 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. Лена Кирилова
4. Елена Ангелова
Резервни членове: Офелия Стоилова и Даниел Славов;
която е разгледала, оценила и класирала участниците в процедурата 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”.
От списъка е участниците и офертите установих, 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 отворила пликовете е оферти по реда на тяхното постъпване за всеки
участник по отделно, и извършила действията по чл.68, ал.1-3 от ЗОП в съответствие е
разписаните в тази норма правила, като е констатирала, че всяка от съответните
отваряни по реда им оферти съдържа три отделни запечатани плика, както и, че всички
приложени от участниците документи в плик №1 съответстват 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 установила, 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 е установила
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 е допуснала до оценяване и класиране всички
участници.

На 08.07.2015. в 09,00ч. комисията продължила своята работа по отваряне на
ценовите предложения в присъствието на явили се представители на участниците.
Комисията е оценила ценовите предложения по показателя „най-ниска цена” и
установила 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-БЕ»ЕООД, гр.Кюстендил, бул.»Македония»№2, ет.З, ЕИК203323167:
14437,80лв.;
В резултат от извършеното оценяване на комисията
РЕШИХ:
ОБЯВЯВАМ класирането на 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-БЕ»ЕООД, гр.Кюстендил, бул.»Македония»№2, ет.З, ЕИК203323167:
14437,80лв.;
4. ЕТ„ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ -

ВИЛОН”, гр.Кюстендил, ул.”Власина”№17а,

ЕИК819358211: 17288,93лв.;
5. ОБЯВЯВАМ

ЗА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

НА

ПОРЪЧКАТА

„Енида-2009”ООД,

гр.Кюстендил, ул.”Перушица”№7, ЕИК200937498, при сборна крайна цена на
всички менюта от 13488,36лв.
Препис от настоящето решение да се връчи на участниците в процедурата, които
могат да го обжалвам по реда на ЗОП.

Изпълнителен директ
Д-р АЛЕКСАНДЪР СТЕФА

изп. директор

