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Днес 12.06.2019г. на основание чл.ЮЗ, ал.З от ЗОП, съгласно чл.60 от ППЗОП във връзка 
с Решение 16/05.04.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД 
Ловеч за откриване на Открита процедура с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА 
БОЛНИЧНА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ 
"ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ГР.ЛОВЕЧ“ се изготви настоящия Доклад за резултатите 
от работата на комисията, назначена със Заповеди № 242/14.05.2019г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мимоза Иванова Кирова - Главна медицинска сестра при МБАЛ ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
2. Теодора Пенкова - Зам.директор по икономическите въпроси при МБАЛ 

”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
3. Пепа Николова - експедитор храна при МБАП"проф.д-р.П.стоянов"АД Ловеч

4. Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов”
АД Ловеч

Настоящият Доклад е изготвен от членовете на комисията назначена със № 
242/14.05.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.П.Стоянов”АД Ловеч на закрити 
заседание на 11.06.2019г. и 12.09.2019г.

I. Комисията в пълен състав започна своята работа на 14.05.2019г. от 09.00 часа в 
библиотеката на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч.

Председателят на Комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от икономист 
обществени поръчки.

На публичното заседание след като Председателят и членовете на комисията се 
запознаха със съдържанието на Протокола по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП и с утвърдената от 
Възложителя документация за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП във връзка с чл. 103 от ЗОП подписаха Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 
13 от ППЗОП. Комисията констатира следното ;

1. Процедурата е открита с Решение № 16/05.04.2019г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч ,с ID № 906009 и обявление за поръчка с ID № 
906013 от 05.04.2019 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки. Обществената поръчка е 
публикувана в Регистъра по обществени поръчки под № 00732-2019-0006, с дата на изпращане 
на Решението и Обявлението за поръчка 05.04.2019г. и дата на публикуване в РОП на 
08.04.2019г. В сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, раздел Профил на
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купувача е обособена електронна преписка с № 00732-2019-0006 и Решението, Обявлението за 
поръчка и Документацията са публикувани на 08.04.2019г.

2. В срока за получаване на офертите за участие в обществената поръчка -  13.05.2019г. -  
16:00 часа са постъпили следните оферти :

2.1. “СТЕЛИТ Г  ЕООД -  Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г„ 14:55 часа
2.2. „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 15:45 часа

3. Върнати оферти, чл. 48 от ППЗОП, ал.1 т.З :
3.1 .Върнати оферти няма.
4. Постъпили оферти след крайният срок:
4.1. Постъпили оферти след крайния срок за получаване на оферти няма.
Няма оферти, които са представени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост.
На публичното заседание присъстваха упълномощени представители на участниците, 

както следва : Боян Петров Ботев -  упълномощен представител на “СТЕЛИТ 1“ ЕООД, Христина 
Стайкова Георгиева и Дарин Адрианов Георгиев -  упълномощени представители на „МАСТЪР- 
ПИК“ЕАД, същите представиха копия на Пълномощни заверени с гриф „Вярно с оригинала“, 
съответно от Цветан Ботев Макавеев за “СТЕЛИТ 1“ ЕООД и от Колю Петков Колев за „МАСТЪР- 
ПИК“ЕАД. На публичното заседание не присъстваха представители от средствата за масова 
информация, горецитираните обстоятелства са отразени в Регистър на лицата присъстващи при 
отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА 
БОЛНИЧНА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ 
"ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ГР.ЛОВЕЧ“ подписан от Председателя , Членовете на 
комисията и упълномощените представители на участниците.

На публичното заседание Председателя на комисията отвори по реда на постъпване на 
офертите запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

При отваряне и обявяване на документите, на всеки един от участниците по реда на 
тяхното входиране, съдържащи се в опаковката, комисията констатира пълно съответствие на 
документите с посочените в Опис на представените документи съдържащи се в офертата 
/Образец № 1 от Документацията за участие/.

Трима от членовете на комисията подписаха Предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя ( чл. 39, ал. 3, т. 1, 
буква „б“ ППЗОП) образец № 4 от Документацията за участие и пликовете с надпис “Предлагани 
ценови параметри”.

На основание чл.54, ал.5 от ППЗОП Председателя на комисията предложи на 
присъстващите упълномощени представители на другите участници да подпише предложението 
за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Съответно 
упълномощения представител Христина Стайкова Георгиева на „МАСТЪР-ПИК“ЕАД подписа 
предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
участника “СТЕЛИТ 1“ ЕООД. Упълномощения представител Боян Петров Ботев на “СТЕЛИТ 1“ 
ЕООД подписа предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“ на участника „МАСТЪР-

С изпълнението на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията на 14.05.2019г.

Комисията продължи своите действия на закрити заседания на 14.05.2019 г., 
15.05.2019г.,16.05.2019г„ 17.05.2019г и 20.05.2019г. разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя и изготви Протокол № 1 на 20.05.2019г. на основание чл.54, ал.8 от 
ППЗОП. Като в Протокол № 1 от 20.05.2019г, комисията единодушно е направила следните 
констатации:
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1 .На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за участие в обществена поръчка 
от участника “СТЕЛИТ 1“ ЕООД -  Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г., 14:55 часа не отговаря в 
пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е необходимо от страна на участника 
да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на несъответствията във връзка 
с подадения ЕЕДОП и документите към него.

2. На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за участие в обществена поръчка 
от участника „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 15:45 часа не отговаря в 
пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е необходимо от страна на участника 
да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на несъответствията във връзка 
с подадения ЕЕДОП и документите към него.

На участниците е указано, че следва да отстранят несъответствията в срок до 5 /пет/ 
работни дни, на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП от получаването на Протокол № 1 от 
20.05.2019г. С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 20.05.2019г., 
комисията единодушно е решила, че ще се събере на закрити заседания след изтичането на 
срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП.

II. На закрито заседание на 03.06.2019г.и 04.06.2019г. комисията прегледала допълнително 
изпратените документи от участниците на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП съгласно чл.54, ал.12 
от ППЗОП след това е пристъпила към разглеждане на техническите предложения на 
участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор, действия отразени в Протокол № 2 с дата 04.06.2019г. от Комисията.

На закрито заседание на 03.06.2019г. Комисията е установила, че на участниците в 
настоящата обществена поръчка е изпратен по e-mail електронно подписан Протокол № 1 от 
20.05.2019г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП на 20.05.2019г.в 10:51 часа. Протокол № 1 от 20.05.2019г. 
по чл.54, ал.7 от ППЗОП е публикуван на уеб адреса на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД 
-  Ловеч, раздел Профил на купувача, съответната обществена поръчка с УИН 00732-2019-0006 
на 20.05.2019г. Участниците до, които е изпратен са потвърдили неговото получаване както 
следва:

1. “СТЕЛИТ 1“ ЕООД -  Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г., 14:55 часа - електронно 
подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 20.05.2019г., 
15:36 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

2. „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 15:45 часа -  електронно 
подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 23.05.2019г., 
11:24 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

На 27.05.2019г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки 
са входирани документи с вх. № 130/27.05.2019г. от името на участника. На заседанието на 
комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи 
относно съответствието на участника “СТЕЛИТ 1“ ЕООД, с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор:
Писмо без изх.номер с дата 23.05.2019г подписано от Цветан Макавеев -  управител, с 
приложение към него, описани в Протокол № 2 от 04.06.2019г. На основание допълнително 
получените документи от участника комисията единодушно е установила, че не е налице липса, 
непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице 
нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника “СТЕЛИТ 1“ ЕООД и критериите за подбор на 
Възложителя.

Комисията е допуснала до разглеждане техническото предложение на участника “СТЕЛИТ 
1“ ЕООД -  Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г., 14:55 часа.

На 27.05.2019г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки 
са входирани документи с вх. № 128//27.05.2019г. от името на участника. Като Документите са
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получени на електронния адрес МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч /
mbal lovech@abv.ba / на 23.05.2019г., когато участника е потвърдил за получаването на 
Протокол № 1 от 20.05.2019г. На 27.05.2019г. с куриер са получени и допълнителните документи 
от участника, на които е поставен същият вх. № 128//27.05.2019г. от икономист обществени 
поръчки в регистъра на обществените поръчки. На заседанието на комисията се констатира 
получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на 
участника “СТЕЛИТ Г  ЕООД, с изискванията към личното състояние и критериите за подбор : 
Писмо с изх.номер 339 с дата 22.05.2019г подписано от Колю Колев -  изпълнителен директор, с 
приложение към него описани в Протокол № 2 от 04.06.2019г. На основание допълнително 
получените документи от участника комисията единодушно е установила, че не е налице липса, 
непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице 
нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД и критериите за подбор 
на Възложителя.

Комисията е допуснала до разглеждане техническото предложение на участника 
„МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 15:45 часа.

Ш.Съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП на закрити заседания на 03.06.2019г. и 04.06.2019г. комисията 
пристъпва към разглеждането на допуснатите технически предложения за съответствие с 
предварително обявените условия на Възложителя, констатации отразени в Протокол № 2 от 
04.06.2019г., както следва:
1. Единодушно комисията е констатирала, че Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката на участника “СТЕЛИТ Г  ЕООД -  Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г., 14:55 часа 
съответства с предварително обявените условия на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно е решила и допуска до участие и оценка и 
класиране на офертата участника “СТЕЛИТ 1“ ЕООД -  Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г., 14:55 
часа.
2. Единодушно комисията е констатирала, че Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката на участника „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 15:45 часа 
съответства с предварително обявените условия на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно е решила и допуска до участие и оценка и 
класиране на офертата участника „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 
15:45 часа.

Комисията на основание чл.57, ал.З от ЗОП е подготвила съобщение за информиране на 
заинтересованите лица, за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на 
участниците. Единодушно комисията е решила съобщението на основание чл.57, ал.З от ППЗОП 
да бъде публикувано в сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, раздел Профил 
на купувача в обособена електронна преписка с № 00732-2019-0006 на 04.06.2019г„ както и 
същото да бъде изпратено на електроните пощи на участниците “СТЕЛИТ Г  ЕООД и „МАСТЪР- 
ПИК“ ЕАД.
С по-горе изложените действия работата на Комисията са приключили на 04.06.2019г. действия 
отразени в Протокол № 2 от 04.06.2019г.
Единодушно бе решено Комисията да продължи с оценката и класирането на допуснатите 
участници, съгласно чл.57, ал.З от ППЗОП на 07.06.2019г. от 14:00 етаж 2, административна 
част на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, библиотеката на лечебното заведение с 
отварянето на ценовите предложения на участниците.

IV. Комисията в пълен състав е започнала своята работа на 07.06.2019г. от 14:00 часа в 
библиотеката на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч, етаж № 2, административна 
част в сградата, действия отразени от комисията в Протокол № 3 от 11.06.2019г.
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На основание чл.57, ал.З от ППЗОП участниците са уведомени за часа и мястото на отварянето 
на ценовите предложение. На публичното заседание присъстваха упълномощени представители 
на участниците, както следва : Галина Начева Косева -  упълномощен представител на "СТЕЛИТ 
Г  ЕООД - представя копие на Пълномощно заверено с гриф „Вярно с оригинала“, съответно от 
Цветан Ботев Макавеев, Христина Стайкова Георгиева и Дарин Адрианов Георгиев -  
упълномощени представители на „МАСТЪР-ПИК“ЕАД, същите са представили копие на 
Пълномощно заверени с гриф „Вярно с оригинала“ от Колю Петков Колев за „МАСТЪР-ПИК"ЕАД 
при първото публично заседание, същото е архивирано в преписката от комисията. На 
публичното заседание не присъстваха представители от средствата за масова информация, 
горецитираните обстоятелства са отразени в Регистър на лицата присъстващи при отварянето 
на офертите за обществена поръчка с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА 
ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ ’’ПРОФ.Д-Р 
ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ГР.ЛОВЕЧ“ подписан от Председателя , Членовете на комисията и 
упълномощените представители на участниците.

След горецитираните действия Председателя на комисията отвори запечатаните пликове с 
надпис “Предлагани ценови параметри” и оповести предлаганите ценови предложения по реда 
на постъпване на офертите за участие. Трима от членовете на комисията подписаха ценовите 
предложения предоставени от участниците по реда на тяхното постъпване, както следва:

1.“СТЕЛИТ 1“ ЕООД -  Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г., 14:55 часа - участника е 
направил следното ценово предложение по Менюта :______________________________ ________

№ МЕНЮТА
Прогнозно к- 
во за 24 
месеца в 
хранодни

Осреднена 
единична 
стойност без 
ДДС

Обща цена за 
Меню без 
ДДС

1 Менюта за пациенти от 0 месеца до 6 месечна 
възраст

724 1,60 1158,40

2 Менюта за пациенти от 6 месеца до 12 месечна 
възраст

1232 1,85 2279,20

3 Менюта за пациенти от 1 годишна до 3 годишна 
възраст включително

3818 1,95 7445,10

4 Менюта за пациенти от 4 годишна до 18 годишна 
възраст

4476 2,30 10294,80

5 Меню за пациенти по диета № 15 34840 2,60 90584,00
6 Меню за пациенти по диети - № 5, №7, №10 5610 2,60 14586,00
7 Меню за пациенти по диети - №1, №4 5864 2,30 13487,20
8 Меню за пациенти по диети - №1А - тежкоболни, 

оперирано болни /течно-кашава диета/
456 1,75 798,00

9 Меню за пациенти анти-кетогенна диета 66 1,70 112,20
10 Меню за пациенти по диета №9 14668 3,05 44737,40
11 Меню - ЕДНОКРАТНО ХРАНЕНЕ - ПАЦИЕНТИ НА 

ХЕМОДИАЛИЗА
5546 2,85 15806,10

12 Меню - ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ 34064 1,97 67106,08
13 Меню - Еднократен пакет - самостоятелно опакован 

- КРЪВОДАРИТЕЛИ
3120 4,00 12480,00

ОБ ДА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 280874,48

2.„МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 15:45 часа - участника е 
направил следното ценово предложение по Менюта :
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№ МЕНЮТА
Прогнозно к- 
во за 24 
месеца в 
хранодни

Осреднена 
единична 
стойност без 
ДДС

Обща цена за 
Меню без 
ДДС

1 Менюта за пациенти от 0 месеца до 6 месечна 
възраст

724 1,58 1143,92

2 Менюта за пациенти от 6 месеца до 12 месечна 
възраст

1232 1,84 2266,88

3 Менюта за пациенти от 1 годишна до 3 годишна 
възраст включително

3818 1,93 7368,74

4 Менюта за пациенти от 4 годишна до 18 годишна 
възраст

4476 2,29 10250,04

5 Меню за пациенти по диета № 15 34840 2,58 89887,20
6 Меню за пациенти по диети - № 5, №7, №10 5610 2,58 14473,80
7 Меню за пациенти по диети - №1, №4 5864 2,44 14308,16
8 Меню за пациенти по диети - №1А - тежкоболни, 

оперирано болни /течно-кашава диета/
456 1,73 788,88

9 Меню за пациенти анти-кетогенна диета 66 1,73 114,18
10 Меню за пациенти по диета №9 14668 3,04 44590,72
11 Меню - ЕДНОКРАТНО ХРАНЕНЕ - ПАЦИЕНТИ НА 

ХЕМОДИАЛИЗА
5546 2,84 15750,64

12 Меню - ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ 34064 1,96 66765,44
13 Меню - Еднократен пакет - самостоятелно опакован 

- КРЪВОДАРИТЕЛИ
3120 3,98 12417,60

ОБ ДА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 280126,20
Председателя на комисията е предложил на присъстващите упълномощени представители 

на другите участници да подпише Приложение № 2 -  Ценово предложение. Съответно 
упълномощения представител Христина Стайкова Георгиева на „МАСТЪР-ПИК“ЕАД подписа 
Приложение № 2 -  Ценово предложение на участника “СТЕЛИТ Г  ЕООД. Упълномощената 
представителка Галина Начева Косева на "СТЕЛИТ 1“ ЕООД подписа Приложение № 2 -  Ценово 
предложение на участника „МАСТЪР-ПИК“ЕАД.

С тези действия е приключила публичната част на заседанието на комисията по отваряне и 
оповестяване на ценовите предложения на участниците.

V.Ha закрити заседания на 10.06.2019 и 11.06.2019г. комисията пристъпи към оценка и класиране 
на участниците по показателя за оценка „най-ниска цена".
Критерият за възлагане на настоящата обществената поръчка е „най-ниска цена” -  чл.70, ал.2, 

т.1 от ЗОП.
Цена на предложението (К) -  изразява се в число, представляващо съотношение между 
предложената най-ниска цена от участник в процедурата -  Ц min, предложената цена на всеки от 
участниците -  ЦГ умножена с тегловен коефициент -100 точки,

К = Ц min. *100
Mi

Ц min. -  минимална предложена цена от кандидатите 
Ц i -  цена на конкретното предложение

Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти по низходящ ред, въз основа на 
получената оценка К, като първият от тях се определя за изпълнител на обществената поръчка. 
На първо място се класира предложението, получило най-висока оценка К.
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След направена проверка на ценовите предложения на участниците “СТЕЛИТ Г  ЕООД и 
„МАСТЬР-ПИК“ЕАД, Комисията единодушно констатира, че ценовите предложения на 
участниците отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя в настоящата 
обществена поръчка, а именно : „Ценовото предложение, което участниците ще оферират, 
трябва да е крайно за Възложителя и следва да е на единична стойност без ДДС не по-висока от 
максималната единична цена без ДДС“. В случай, че това условие не е изпълнено, участникът 
ще бъде отстранен от участие в процедурата.“ - съгласно документацията за участие.

Комисията премина към оценка и класиране на ценовите предложения.
1. “СТЕЛИТ Г  ЕООД -  Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г., 14:55 часа - обща стойност без 

ДДС за изпълнение на поръчката -  280 874,48 / двеста и осемдесет хиляди осемстотин 
седемдесет и четири лева и 48 ст./ лева без ДДС.

К = 280126,20* 100 = 99,73 точки 
280874,48

2. „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 15:45 часа - обща стойност без 
ДДС за изпълнение на поръчката -  280 126,20 /двеста и осемдесет хиляди сто двадесет и шест 
лева и 20 ст./ лева без ДДС.

К = 280126,20* 100 = 100 точки 
280126,20

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.
1-во място - „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 15:45 часа с ценово 

предложение за изпълнение на поръчката - 280 126,20 /двеста и осемдесет хиляди сто двадесет 
и шест лева и 20 ст./ лева без ДДС.

И-ро място - “СТЕЛИТ 1“ ЕООД -  Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г., 14:55 часа с ценово 
предложение за изпълнение на поръчката - 280 874,48 / двеста и осемдесет хиляди осемстотин 
седемдесет и четири лева и 48 ст./ лева без ДДС.

Мотиви : За класираните участници не са налице основания за отстраняване, същите 
отговарят на критериите за подбор на Възложителя. Офертите на участниците класирани в 
настоящата обществена поръчка са получили най-висока оценка при прилагане на критерий за 
възлагане на настоящата обществената поръчка „най-ниска цена" съгласно Обявлението и 
Документацията за участие.

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
1 .Съгласно направеното класиране на участниците по степента на съответствие на офертите 

с предварително обявените от възложителя условия, Комисията единодушно предлага на 
Възложителя да сключи договор за обществена поръчка с участника класирани на първо място в 
настоящата обществена поръчка - „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 
15:45 часа - с ценово предложение за изпълнение на поръчката - 280 126,20 /двеста и осемдесет 
хиляди сто двадесет и шест лева и 20 ст./ лева без ДДС.

Мотиви : Офертата на участника класирани на първо място в настоящата обществена 
поръчка е получилила най-висока оценка при прилагане на критерий за възлагане на 
настоящата обществената поръчка „най-ниска цена" съгласно Обявлението и Документацията за 
участие.

С изготвянето на Доклада , Комисията приключва своята работа на 12.06.2019г, възложена 
със Заповед № 242/14.05.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов”АД -  Ловеч.

В изпълнение на чл.60, ал.З от ППЗОП, Докладът на комисията се подписва от всички 
членове и се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички
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документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, 
мотивите за особените мнения, представените мостри, макети и/или снимки и др.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мимоза Иванова^Кирова - Главна медицинска сестра при МБАЛ "проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч /7
ЧЛЕНОВЕ: 1. Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч

2. Теодора Пенкова - 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

м.директор по икономическите въпроси при МБАЛ

Ловеч

3. Пепа Николова - експедитор храна при МБАЛ"проф.д-р.П.Стоянов"АД Ловечv-
i

4. Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стояно
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