
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ
АД-ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ 2

Днес 04.06.2019г. на основание чл.54, ал.12 и чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане 
закона за обществени поръчки, 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 ГРЛОВЕЧ“ се 
изготви настоящия Протокол за разглеждане на допълнително представените документи от 
участниците, разглеждане на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с 
предварително обявените условия на Възложителя от комисията, назначена със Заповед № 
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 МБАЛ"проф.д-р.П.стоянов"АД Ловеч
4. Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД

Ловеч
На закрито заседание на 03.06.2019г. комисията прегледа допълнително изпратените 

документи от участниците на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП съгласно чл.54, ал.12 or ППЗОП 
след това пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, зн които е 
установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, както 
следва:
I.Ha закрито заседание на 03.06.2019г. Комисията установи, 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 20.35.2019г., 
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 23.35.2019г., 
11:24 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

На 03.06.2019г. Председателят на Комисията получи от икономист обществени поръчки към 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч представените от участниците допълнителни 
документи в открита процедура по ЗОП 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“.

На закрито заседание на 03.06.2019г., Комисията на основание чл.54, ал.12 ст ППЗОП 
пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците, относно 
съответствието на документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
както следва :

1.“СТЕЛИТ 1“ ЕООД -  Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г., 14:55 часа -  Комисията е 
взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 20.05.2019г„ като са 
установени липси, както следва :

1.1. В Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП - Участника не е декларирал обстоятелства дали
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обекта е собствен или нает. Съгласно обявлението за поръчка и документацията към 
обществената поръчка, Възложителя е поставил изискване : „Данни за собственост или право на 
ползване на производствената база за приготвяне на храна Тпри договор за наем на 
помещението, периода на договора трябва да е с минимален срок -  периода на изпълнение на 
предмета на обществената поръчка/ (тип кухня-майка, кетъринг или еквивалент)".

1.2. В Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП - 
Участникът е Декларирал 1/един/ брой договор за доставка на ежедневно приготЕена храна за 
нуждите на лежащо болни и персонал в МБАЛ-Червен бряг, съобразена с болнични? рецептурник 
за болнично диетично хранене с МБАЛ Червен бряг ЕООД, като коректно е вписал период на 
действие на договора, предмет, стойност и получателя на услугата. Поставеното изискване се 
доказва с документи по чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП - списък на доставките или услугите, които са 
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите 
и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга.

1.3.В Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП - 
Участникът е Декларирал, наличие на : 1.Готвачи 2/два/ броя/ с пълен опис на имената, 
образование, диплома №, учебно заведение, професионална квалификация, специалност и 
2.1/един/ инструктор по хранене - с пълен опис на имената, образование, диплома №, учебно 
заведение, професионална квалификация, специалност. Съгласно документацията за участие и 
Обявлението за поръчка участника е нужно да декларира и наличен практически опит за 
съответната позиция от екипа.

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов [ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което 
Комисията е указала на участника “СТЕЛИТ 1“ ЕООД -  Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г., 
14:55 часа, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола № 1 
от 20.05.2019г., изисканите документи.

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 представен л 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, както следва:

За отстраняване на несъответствията по т.1.1. от настоящия Протокол участникът е 
предоставил Нов ЕЕДОП на електронен носител, електронно подписан от Цветан Макавеев -  
управител. Участника декларира, че : обект Кухня - майка , кетъринг /наименование и вид на 
обекта/ с адрес; гр. /с./ Севлиево, ул. "Гладстон" 22, общ. Севлиево, обл. Габровз на фирма 
"Стелит-Г ЕООД, ЕИК/Булстат: 107544354 /пълно наименование на лицето - ЮЛ /ти ЕТ/ със 
седалище гр. /с./ гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, Адрес: УЛ "СТОЙЧО 
ЧАСОВНИКАРОВ", 1 е собственост на Стелит 1 ЕООД.

За отстраняване на несъответствията по т.1.2. от настоящия Протокол унастникът е 
предоставил Референция от управителя на МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД -  Камен Влахов, за 
коректно изпълнени задължения по Договор № 1 от 02.05.2018г. с предмет на договора : 
„Приготвяне и ежедневна доставка на храна за лежащо болни и персонал на МБ/1П ЧЕРВЕН 
БРЯГ ЕООД.

За отстраняване на несъответствията по т.1.3. от настоящия Протокол участникът е 
предоставил Нов ЕЕДОП на електронен носител, електронно подписан от Цветан Макавеев -  
управител. Участника декларира, че : Павлина Данова Добрева-готвач с диплом за завършено 
средно образование Серия А 90 №044400 издадена от средно професионално техническо 
училище грЛовеч с професионална квалификация - кулинар готвач,с професионален опит 17 г. 
Симона Мариянова Касамакова-готвач с диплома № 036193 издадена от Университет по 
хранителни технологии гр.Пловдив за завършено виеше образование на оброзователно- 
квалификационна степенЪакалавър", специалност-"Технология на храните", Просзесионален 
опит - 5г Марийка Филипова Маркова- диетолог с диплома № 10670 издадена от Обединено
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медицинско училище гр.София със специалност " Инструктор по храненето", flpoct есионален 
опит -28г.

Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точки № 1.1.,1.2. 
и 1.3. от настоящият Протокол.

От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, непълнота и 
несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовнсст, както и 
не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията къ!м личното 
състояние на участника “СТЕЛИТ1“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

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

2.„МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 15:45 часа. - Комисията е 
взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 20.05.2019г., като са 
установени липси, както следва :

2.1. В Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП -  „Участника е декларирал следната информация - 
Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храни №101 /3438/20.02.2017 г издадено от 
ОДБХ гр.Ловеч ; обект: тип - кухня-майка (кетъринг), за приготвяне на готова храна, на;:одящ се в 
гр.Ловеч,ул."Съйко Съев" №27. 1.Комисията не открива информация за декларираните 
обстоятелства на електронният адрес на Българска Агенция по безопасност на храните -  в 
обособения Регистър на обекти за обществено хранене на https://food.bfsa.bg/odbh- 
user/r42/index.xhtml. Комисията открива наличие на 16 броя удостоверение за регистрация на 
обекти на името на участника. 2.Декларираният обект по Удостоверение за регистрация е на 
адрес гр.Ловеч,ул."Съйко Съев" №27, който е адрес на МБАЛ „проф.д-р.Параскев С'оянов“АД. 
Участника не предоставя информация за договор за наем, съгласно обявлението за поръчка и 
документацията към обществената поръчка, Възложителя е поставил изискване: Данни за 
собственост или право на ползване на производствената база за приготвяне на храна 7*при 
договор за наем на помещението, периода на договора трябва да е с минимален срок -  периода 
на изпълнение на предмета на обществената поръчка/ (тип кухня-майка, кетъринг или 
еквивалент)“ .“

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е когстатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което 
Комисията е указала на участника „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 
15:45 часа, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола № 1 
от 20.05.2019г., изисканите документи.

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 получени на електронния адрес МБАЛ“проф.д-р.Параскев СтояновТ^Д Ловеч / 
mbal lovech@abv.bg / на 23.05.2019г., когато участника е потвърдил за получа!!ането 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 1“ ЕООД, с изискванията към личното състояние и критериите за по дбор:

Писмо с изх.номер 339 с дата 22.05.2019г подписано от Колю Колев -  изпълнителен 
директор, с приложение към него, както следва:

За отстраняване на несъответствията по т.2.1. от настоящия Протокол участникът е 
предоставил Нов ЕЕДОП на електронен носител, електронно подписан от Колю Колев -  
изпълнителен директор, Васил Велинов Ковачев -  член на съвета на директорите Цветана 
Станилова Колева -  член на съвета на директорите. Участника за доказване на декларираните 
обстоятелства в тази част на ЕЕДОП, прилага Удостоверение за регистрация на обект за 
производство на храни №101/3438/20.02.2017 г издадено от ОДБХ гр.Ловеч на основание чл.12 
от ЗХ с безсрочен срок на валидност. Обект : тип - кухня-майка (кетъринг) за приготвяне на 
готова храна, находящ се в гр.Ловеч, ул."Съйко Съев" №27 -  копие заверено с гриф „Вярно с
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Оригинала“. Участника е вписал следната допълнителна информация за обекта - Право на 
ползване на обекта за приготвяне на храна: подписан договор за наем на 24.08.2С 18г между 
МБАЛ" Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч и "Масгьр-Пик" ЕАД за срок на действие от три 
години, считано от 01.09.2018г. до 01.09.2021 г. , находящ се в сградата на МБАЛ“ Проф.Д-р 
Параскев Стоянов" грЛовеч, ул.Съйко Съев"№27- кухненски блок в блок "3" от масивната сграда 
на МБАЛ" Проф.Д-р Параскев Стоянов" с полезна площ 255.52 кв.м., за доказване на 
декларираните обстоятелства участника прилага и Договор за наем -  копие завере но с гриф 
„Вярно с оригинала“.

Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка № 2.1. от 
настоящият Протокол.

От гореизложеното комисията единодушно установи, 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 къи личното 
състояние на участника „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД и критериите за подбор на Възложителя.

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

И.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, както следва :

1.Участника “СТЕЛИТ 1“ ЕООД -  Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г., 14: 55 часа е 
представил Техническо предложение както следва :

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя -  Образец № 4 Представено, подписано от 
Цветан Макавеев -  управител - Липсва основание за отстраняване.

1.2. Проект на договор -  Образец № 5 -  подписан и подпечатан на всяка страница - 
Представен, подписан от Цветан Макавеев -  управител - Липсва основание за отстраняване.

1 .ЗДекларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец № 6. 
Представена, подписана от Цветан Макавеев -  управител - Липсва основание за отстраняване.

1.4. Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец № 7.Представена, подписана 
от Цветан Макавеев -  управител - Липсва основание за отстраняване.

1.5. Декпарация по чл. 39, ал.З, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №8 - Представена, подписана 
от Цветан Макавеев -  управител - Липсва основание за отстраняване.

1.6. Декларация по чл.З и чл.5, т.З от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свърза ните с тях 
лица и техните действителни собственици - образец №9. - Представена, подписана от Цветан 
Макавеев -  управител - Липсва основание за отстраняване.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпъхнение на 
поръчката на участника “СТЕЛИТ 1“ 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 реши и допуска до участие D оценка и 
класиране на офертата участника “СТЕЛИТ 1“ ЕООД -  Оферта с вх.№ 121 от 13,05.2019г., 
14:55 часа.

2.Участника „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 15:^5 часа е 
представил Техническо предложение както следва :

2.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спеьификации 
и изискванията на възложителя -  Образец № 4 - Представена, подписана от Коли) Колев -  
изпълнителен директор - Липсва основание за отстраняване.

2.2. Проект на договор -  Образец № 5 -  подписан и подпечатан на всяка страница - 
Представен, подписан от Колю Колев -  изпълнителен директор - Липсва основание за 
отстраняване
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2.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец № 6 - 
Представена, подписана от Колю Колев -  изпълнителен директор - Липсва основание за 
отстраняване.

2.4. Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец № 7 - Представена, подписана 
от Колю Колев -  изпълнителен директор - Липсва основание за отстраняване.

2.5. Декларация по чл. 39, ал.З, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №8. - Представена, подписана 
от Колю Колев -  изпълнителен директор - Липсва основание за отстраняване

2.6. Декларация по чл.З и чл.5, т.З от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици - образец №9 - Представена, подписана от Колю 
Колев -  изпълнителен директор - Липсва основание за отстраняване.

Единодушно комисията констатира, 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 реши 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 подготви съобщение за информиране на 
заинтересованите лица, за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на 
участниците. Единодушно комисията реши 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 1“ ЕООД и „МАСТЪР-ПИК“ 
ЕАД.

С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 04.06.2019г.
Единодушно бе решено Комисията да продължи с оценката и класирането на  ̂опуснатите 

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.

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 Л

2. Теодора Пенкова - Зам.директор по икономическите въпроси при МБ/ 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

3. Пепа Николова - експедитор храна при МБАП"проф.д-р.П.стоянов"АД Лопеч

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