МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД ЛОВЕЧ
Заличена информация съгласно
ПРОТОКОЛ
чл.37 от ЗОП
на основание чл.4, т.1 от
регламент ЕС 2016/679
УТВЪРЖДАВАЩ
новска
аМБАЛ
Изп
“проф.д-р1
Ловеч
Дата на утвърждаване:
Днес 20.07.2020г. чл. 97, ал.1 от Правилника за прилагане закона за обществени поръчки и във
връзка със Заповед № 248 от 10.06.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев
Стоянов” АД Ловеч за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :
„Избор на оператор за отпечатване и предоставяне ваучери за храна за нуждите на персонала на
МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ“, на основание чл.20, ал.З, т.2 от ЗОП се
изготви настоящия протокол за разглеждане и оценка и класиране на офертите от комисията,
назначена със Заповед № 261/29.06.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев
Стоянов”АД - Ловеч в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Петрова Минкова - икономист организация на труда в МБАЛ "проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ: 1. Маргарита Коева Христова - оперативен счетоводител в МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев
Стоянов” АД Ловеч
2. Станислава Давидова - юрист на МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Комисията назначена със Заповед № 261/29.06.2020г. на Изпълнителния директор в пълен
състав започна своята работа на 29.06.2020г. от 09.30 часа в библиотеката на МБАЛ”проф.др.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч.
Председателят на Комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от експерт
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. На основание писмо на Министерство на здравеопазването Изх.№ 20-12-33/19.08.2019г.,
Протокол от Съвета на директорите № 27 от 11.11,2019г., Заповед № 110/10.03.2020г на
Изпълнителния директор на МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов“ ад Ловеч процедурата е открита с
Заповед № 248 от 10.06.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев
Стоянов”АД - Ловеч. На 11.06.2020г е публикувана Информация за публикуване в профила на
купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З от ОЗП с ID № 9099481 в
регистъра на Агенцията по обществени поръчки. В сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД Ловеч, раздел Профил на купувача е обособена електронна преписка - ПРОЦЕДУРА: Събиране на
оферти с обява - ID 9099481 - Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на
служителите на МБАЛ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ”, Обява за обществена
поръчка на стойност по чл.20, ал.З от ЗОП, Документация са публикувани на 11,06.2020г.
2. В срока за получаване на офертите за участие в обществената поръчка - 26.06.2020г., 16:00
часа са постъпили следните оферти :
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2.1. “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД - Оферта с вх.№ 163 от 22.06.2020г., 11:32 часа
2.2. “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 168 от 26.06.2020г„ 10:18 часа
2.3. “ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД - Оферта с вх.№ 170 от 26.06.2020г„ 11:53 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 не присъстваха участници или техни упълномощени представители,
нито представители от средствата за масова информация, което е отразено в Регистър на лицата
присъстващи при отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за
отпечатване и предоставяне ваучери за храна за нуждите на персонала на МБАП ”ПРОФ. Д-Р
ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ“, подписан от Председателя и от Членовете на комисията.
Отваряне на офертите на участниците - Публично заседание
На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Председателя на комисията пристъпи към отваряне на
офертите по реда на постъпването им и обяви ценовите им предложения. Съгласно изискванията на
чл. 97, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха Предложение за изпълнение на
поръчката в съответствие с техническата спецификация и изисквания на възложителя /Образец № 3 от
Документацията за участие / и приложенията към образеца.
Ценовите предложения на участниците обявени при отварянето на офертите по реда на тяхното
постъпване са както следва:________________________________________________________________
Ценово предложение без ДДС /включително
Участник с оферта №
номиналната стойност на ваучерите за 29200
броя ваучери с номинал по 2.00 лева/
1.“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД - Оферта с вх.№163 от 58 692,00 лева, с единична цена за отпечатване,
опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за
22.06.2020г„ 11:32 часа
храна 0,01 лв. без ДДС.
2.“ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№168 58 692,00 лева, с единична цена за отпечатване,
опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за
от 26.06.2020г., 10:18 часа
храна 0,01 лв. без ДДС.
З.ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД - Оферта с вх.№ 170 58 692,00 лева, с единична цена за отпечатване,
опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за
от 26.06.2020г., 11:53 часа
храна 0,01 лв. без ДДС.
Комисията единодушно констатира, че ценовите предложения на участниците не надвишават
предварително обявената от Възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка без ДДС
60 152.00 лв. (шейсет хиляди сто петдесет и два лева и 00 ст.) без ДДС.
С изпълнението на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Шроверка за съответствие с условията за участие и поставените критерии за подбор.
Комисията продължи своята работа на закрити заседания на 29.06.2020 г., 30.06.2020г.,
01.07.2020г. и направи проверка на офертите на участниците за съответствие с изискванията на
Възложителя. Комисията разгледа документите в офертите за съответствие с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. При прегледа на документите,
комисията установи, че нито един участник няма да използва подизпълнители или ресурсите на трети
лица за изпълнение на поръчката.
1.По отношение на офертата на участник “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - Оферта с вх.№ 163 от
22.06.2020г., 11:32 часа, единодушно комисията констатира следното : __________________________
№ Изискани документи / Участници
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1.

Опис на представените документи,
офертата на участника - Образец № 1

2.

Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на
закона и условията на възложителя, а когато е приложимо
- ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не
е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението
на поръчката - Образец № 2.

2.1

2.2
2.3

които

съдържа Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Леона Зайцева Ангелова

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
подпис от членовете на Съвета на
директорите, съответно : Никола Ангелов
Шерлетов, Емилия Димитрова Фачева и Деян
Стоянов Дънешки - Главен изпълнителен
директор, както и от упълномощен
представител Леона Зайцева - Ангелова
упълномощена от Деян Стоянов Дънешки Главен изпълнителен директор, съответства
на информация от Търговски регистър и
представените документи.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал, че притежаваме разрешение за
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна
съгласно Наредба № 7 от 09.07.2003 год. на МТСП и МФ за
условията и реда за издаване и отнемане на разрешение
за извършване на дейност като оператор на ваучери за
храна и осъществяване дейност като оператор с номер
ЗМФ-1269/21.10.2013г., издадено от Министерство на
финансите и декларира, че същото не е отнето и не е в
процедура по отнемане на разрешението, издадено от
Министерство на Финансите.
Участника е предоставил информация за безплатен
елешонен оегистъо
httDs://www.minfin.ba/ba/531
за
доказване на декларираните обстоятелства.
След направена справка на декларирания интернет адрес
httDs://www.minfin.ba/ba/531.
единодушно
комисията
констатира, електронния адрес е на сайта на Министерство
на финансите и участника фигурира в Списък на лицата,
получили разрешение за осъществяване на дейност като
оператор на ваучери за храна, на лицата, на които е
издадена заповед за отнемане на разрешението за
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна,
както и обща и индивидуални квоти за предоставяне на
ваучери за храна за 2020 г. в раздел - Списък на лицата,
получили разрешение за осъществяване на дейност като
оператор на ваучери за храна под № 12. Комисията
единодушно констатира, че за участника “БЪЛГАРСКИ
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2.4

2.5

3.

ПОЩИ“ ЕАД, не фигурира информация в Списък на лицата,
на които е издадена заповед за отнемане на разрешение
за извършване на дейност като оператор на ваучери за
храна.
Участника
прилага
и
електронен
адрес
httDs://www.baDost.ba/ba/174 от електоонната станииа на
Български пощи, където комисията открива декларираното
от участника разрешение за извършване на дейност като
оператор на ваучери за храна съгласно Наредба № 7 от
09.07.2003 год. на МТСП и МФ за условията и реда за
издаване и отнемане на разрешение за извършване на
дейност като оператор на ваучери за храна и
осъществяване дейност като оператор, съответно
цитираната Заповед № ЗМФ-1269/21.10.2013г., издадена от
Министерство на финансите.
Участникът е предоставил информация за електронния
регистър - Търговски регистър към Агенция по вписванията
httDs://oublic.brra.ba/CheckUDs/VerificationsA/erificationPerson
Orq.ra, където комисията открива инскюмация за участника
по предоставения ЕИК.
Комисията единодушно констатира, че декларираните
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор
поставени от Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и
професионални способности, т. 16) от ЕЕДОП :
Участникът е декларирал наличие на договор с МБАЛ Д-р
Иван Селимински - Сливен АД с предмет Отпечатване и
доставка на ваучери за храна и период на действие на
договора от 24-03-2017г до 25-03-2019 и стойност
299571.67 BGN.
Участника по собствена инициатива е приложил и
Удостоверение по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП от
Изпълнителния директор на МБАЛ Д-р Иван Селимински Сливен АД за доказване на декларираното обстоятелство копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“.
Комисията единодушно констатира, че декларираните
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор
поставени от Възложителя.
Участника прилага нотариално заверено пълномощно,
заверено от Нотариус Валентина Георгиева с per. №340,
позволяващо подписването и подаването на оферти за
участие в процедури по обществени поръчки, свързани с
отпечатването и доставка на ваучери за храна за
упълномощаване на Леона Зайцева - Ангелова - копие
заверено с гриф „Вярно с оригинала“.
Участника прилага към офертата си Предложение за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изисквания на възложителя - Образец №
3 и съответните приложения към него:
1.Образец на ваучер за храна за установяване на
съответствието му с изискванията на Техническата
спецификация от документацията и реквизитите, подробно

Липсва основание за отстраняване

Липсва основание за отстраняване

Представено ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
етап.
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4.

описани в чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на
МТСП и МФ;
2.Списък на търговските обекти в гр.Ловеч, с които
участникът има сключен договор за обслужване на
ползватели на ваучери за храна.
Участника прилага към офертата си Ценово предложение - Представено ще бъде разглеждано след
Образец № 4.
като комисията допусне участника до този
етап.
От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, непълнота и
несъответствие на информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е
налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на
участника “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - Оферта с вх.№ 163 от 22.06.2020г., 11:32 часа и критериите
за подбор на Възложителя.

2. По отношение на офертата на участник “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 168 от
26.06.2020г., 10:18 часа, единодушно комисията констатира следното :
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи, които съдържа Липсва основание за отстраняване
офертата на участника - Образец № 1
Представен подписан от Меди Бенбугера.
2.

2.1

2.2
2.3

Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на
закона и условията на възложителя, а когато е приложимо
- ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не
е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението
на поръчката - Образец № 2.

Непълнота в подадената информация
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
подпис от Меди Бенбугера - Изпълнителен
директор. Съгласно чл. 40 от ППЗОП, Лицата
по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, при акционерно
дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242,
ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон.
Съгласно справка в Търговски регистър към
Агенция по вписванията, членовете на
Съвета на директорите са
Васил
Станимиров Мирчев, Меди Бенбугера, Виане
дю Парк, Александра Велимирова Мирчева,
Арно Мари Жилда Ерулин. Информацията
съответства на декларираните данни в Част
II на ЕЕДОП - БУКВА Б: Информация за
представителите на икономическия оператор
#1.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване" участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал, че притежаваме разрешение за
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна
съгласно Наредба № 7 от 09.07.2003 год. на МТСП и МФ за
условията и реда за издаване и отнемане на разрешение
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за извършване на дейност като оператор на ваучери за
храна и осъществяване дейност като оператор, издадено
от Министерство на финансите.
Участника е предоставил информация за безплатен
електронен регистър http://www.minfin.ba/ за доказване на
декларираните обстоятелства.
След направена справка на декларирания интернет адрес
http://www.minfin.ba/. единодушно комисията констатира,
електронния адрес е на сайта на Министерство на
финансите и участника фигурира в Списък на лицата,
получили разрешение за осъществяване на дейност като
оператор на ваучери за храна, на лицата, на които е
издадена заповед за отнемане на разрешението за
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна,
както и обща и индивидуални квоти за предоставяне на
ваучери за храна за 2020 г. в раздел - Списък на лицата,
получили разрешение за осъществяване на дейност като
оператор на ваучери за храна под № 10. Комисията
единодушно констатира, че за участника “ИДЪНРЕД
БЪЛГАРИЯ“АД, не фигурира информация в Списък на
лицата, на които е издадена заповед за отнемане на
разрешение за извършване на дейност като оператор на
ваучери за храна.
Участника прилага копие заверено с гриф „Вярно с
оригинала“ на разрешение за извършване на дейност като
оператор на ваучери за храна съгласно Наредба № 7 от
09.07.2003 год. на МТСП и МФ за условията и реда за
издаване и отнемане на разрешение за извършване на
дейност като оператор на ваучери за храна и
осъществяване дейност като оператор, съответно
цитираната Заповед № ЗМФ-1141/13.09.201 Зг., издадена от
Министерство на финансите.
Участникът е предоставил информация за електронния
регистър - Търговски регистър към Агенция по вписванията
httDs://oublic.brra.ba/CheckUDs/VerificationsA/erificationPerson
Ога.га, където комисията открива информация за участника
по предоставения ЕИК.
Комисията единодушно констатира, че декларираните
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор
поставени от Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и Липсва основание за отстраняване
професионални способности, т. 16) от ЕЕДОП :
Участникът е декларирал наличие на договор с ЦСМП
Ловеч и предмет : "Изработка и доставка на ваучери за
храна, съгласно Наредба № 11/2005 г. За дежурния
персонал на 12 часови дежурства във филиалите на ЦСМП
- Ловеч в градовете Ловеч, Луковит, Летница, Тетевен,
Троян, Угърчин и Ябланица" и период на действие на
договора от 30-04-2019 до 31-12-2019 и стойност 49397
BGN.
Комисията единодушно приема, че декларираните
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор
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4.

№
1.
2.

2.1

2.2
2.3

поставени от Възложителя.
Участника прилага към офертата си Предложение за Представено ще бъде разглеждано след
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата като комисията допусне участника до този
спецификация и изисквания на възложителя - Образец № етап.
3 и съответните приложения към него :
1.Образец на ваучер за храна за установяване на
съответствието му с изискванията на Техническата
спецификация от документацията и реквизитите, подробно
описани в чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на
МТСП и МФ - 3 броя;
2.Списък на търговските обекти в гр.Ловеч, с които
участникът има сключен договор за обслужване на
ползватели на ваучери за храна.
Участника прилага към офертата си Ценово предложение - Представено ще бъде разглеждано след
Образец № 4.
като комисията допусне участника до този
Като участника по собствено желание е поставил Образец етап.
№ 4 в отделен запечатан плик в офертата си.
От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, подадената оферта за
участие от участника “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 168 от 26.06.2020г., 10:18 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/или документите към него.
З.По отношение на офертата на участник “ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД - Оферта с вх.№ 170 от
26.06.2020г., 11:53 часа, единодушно комисията констатира следното :
Изискани документи / Участници
Опис на представените документи, които съдържа Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Манол Курдаланов.
офертата на участника - Образец № 1
Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
(ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на Участника представя 2 /два/ електронно
закона и условията на възложителя, а когато е приложимо подписани ЕЕДОП-а, както следва : Жулиен
- ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не Серж Фредерик Англад - управител и
е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко управител в дружество "Чек Дежене
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението България" ЕООД съдружник в “ТОМБОУ
БЪЛГАРИЯ“ООД и от Манол Панайотов
на поръчката - Образец № 2.
Курдаланов - управител и съдружник в
“ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД, съответства на
информация от Търговски регистър и
представените документи.
Липсва
основание за отстраняване
Вписани са необходимите данни от част II информация за
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал, че притежаваме разрешение за
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна
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съгласно Наредба № 7 от 09.07.2003 год. на МТСП и МФ за
условията и реда за издаване и отнемане на разрешение
за извършване на дейност като оператор на ваучери за
храна и осъществяване дейност като оператор с номер
ЗМФ 141/12.02.2004, издадено от Министерство на
финансите и декларира.
Участника е предоставил информация за безплатен
електронен регистър
https://www.minfin.bq/ba/531 за
доказване на декларираните обстоятелства.
След направена справка на декларирания интернет адрес
https://www.minfin.ba/bq/531.
единодушно
комисията
констатира, електронния адрес е на сайта на Министерство
на финансите и участника фигурира в Списък на лицата,
получили разрешение за осъществяване на дейност като
оператор на ваучери за храна, на лицата, на които е
издадена заповед за отнемане на разрешението за
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна,
както и обща и индивидуални квоти за предоставяне на
ваучери за храна за 2020 г. в раздел - Списък на лицата,
получили разрешение за осъществяване на дейност като
оператор на ваучери за храна под № 6. Комисията
единодушно констатира, че за участника “ТОМБОУ
БЪЛГАРИЯ“ООД, не фигурира информация в Списък на
лицата, на които е издадена заповед за отнемане на
разрешение за извършване на дейност като оператор на
ваучери за храна.
Участника прилага копие заверено с гриф „Вярно с
оригинала“ на разрешение за извършване на дейност като
оператор на ваучери за храна съгласно Наредба № 7 от
09.07.2003 год. на МТСП и МФ за условията и реда за
издаване и отнемане на разрешение за извършване на
дейност като оператор на ваучери за храна и
осъществяване дейност като оператор, съответно
цитираната Заповед № ЗМФ-141/12.02.2004г., издадена от
Министерство на финансите.
Участникът е предоставил информация за електронния
регистър - Търговски регистър към Агенция по вписванията
httDs://Dublic.brra.bq/CheckUosA/erifications/ActiveCondition.ra
? Guid = b830758bfcd64f6fa1ad8b8851e1846d , където
комисията открива информация за участника по
предоставения ЕИК.
Комисията единодушно констатира, че декларираните
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор
поставени от Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и Липсва основание за отстраняване
професионални способности, т. 16) от ЕЕДОП :
Участникът е декларирал наличие на договор с УМБАЛ Св.
Георги Пловдив с предмет Отпечатване на ваучери за
храна и период на действие на договора от 06-06-2017 до
05-02-2019 и стойност 1786035.25 BGN.
Участника прилага информация за електронният адрес на
УМБАЛ Св. Георги Пловдив
за доказване на
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декларираните в тази част обстоятелства, както следва :
http://unihosp.prozop.com/?
Q = page&idd=index&porachkaid=20161213TEkt4444273
Като участника прилага и копие заверено с гриф Вярно с
оригинала на Обявление за приключване на договор за
обществена поръчка за декларирания договор.
Комисията открива на декларирания адрес обособена
електрона
преписка и съответно информация за
приключване на договор към Агенцията по Обществени
Поръчки - Обявление за приключване на договор без
забележки
на
интернет
адрес
httD://unihosD.DrozoD.com/?a=oaqe&idd=index&publikaciqid=2
195
Комисията единодушно констатира, че декларираните
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор
поставени от Възложителя.
Участника прилага към офертата си Предложение за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изисквания на възложителя - Образец №
3 и съответните приложения към него :
1.Образец на ваучер за храна за установяване на
съответствието му с изискванията на Техническата
спецификация от документацията и реквизитите, подробно
описани в чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на
МТСП и МФ;
2.Декларация Списък на търговските обекти в гр.Ловеч, с
които участникът има сключен договор за обслужване на
ползватели на ваучери за храна.
Участника прилага към офертата си Ценово предложение Образец № 4.

Представено ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
етап.

Представено ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
етап.
От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, непълнота и
несъответствие на информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е
налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на
участника “ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД - Оферта с вх.№ 170 от 26.06.2020г., 11:53 часа и критериите
за подбор на Възложителя.
Комисията на 02.07.2020г подготви за изпращане Уведомление на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП
за да уведоми участниците, за които е констатирана липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор, като изисква да отстранят непълнотите или
несъответствията в срок 3 работни дни. Уведомлението е подготвено и подписано от всички членове
на комисията.
Електронно подписаното Уведомлението на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП е изпратено на
02.07.2020г, 09:33 часа на електронния адрес на участника “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с
вх.№ 168 от 26.06.2020г., 10:18 часа, от Председателя на комисията - Милена Петрова Минкова икономист организация на труда в МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч, чрез Полиа Христова
- експерт оп към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД.
След гореописаните действия комисията единодушно реши да се събере за разглеждане на
допълнително представените документи и/или ЕЕДОП от участниците след изтичане срока по чл.97,
ал.5 от ППЗОП.
II. Действия и констатации на комисията съгласно, констатирани обстоятелства по чл.97, ал.5
от ППЗОП.
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На 08.07.2020г. комисията се събра в пълен състав за разглеждане на допълнително
представените документи по чл.97, ал.5 от ППЗОП и констатира следното:

1.Участника “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 168 от 26.06.2020г., 10:18 часа е получил
Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП на 02.07.2020Г, 13:52 часа, съгласно потвърждение по e-mail от
негова страна.
В определения по чл.97, ал.5 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи от участника
"ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД с вх.№ 179/07.07.2020г.
На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително
представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в Обявата за събиране на оферти.
1.3а отстраняване на констатираните от комисията несъответствия или липса на информация,
съгласно Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП с дата 02.07.2020г., участника “ИДЪНРЕД
БЪЛГАРИЯ“АД е предоставил, следните документи :
Писмо с изх.№ GM3689/06.07.2020r. подписано от Меди Бенбугера - изпълнителен директор, относно
допълнително представените документи и CD с ЕЕДОП подписан с квалификацирани електронни
подписи от Васил Станимиров Мирчев, Меди Бенбугера, Виане дю Парк, Александра Велимирова
Мирчева, Арно Мари Жилда Ерулин.
Комисията единодушно приема, че участника “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 168 от
26.06.2020г., 10:18 часа, съответства на критериите за подбор на Възложителя и приема, 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 и критериите за подбор на Възложителя.
В обобщение на гореизложените констатации, Комисията единодушно реши и допуска до
разглеждане на Техническото предложение на участниците както следва:
1. “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД - Оферта с вх.№ 163 от 22.06.2020г„ 11:32 часа
2. “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 168 от 26.06.2020г„ 10:18 часа
3. “ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД - Оферта с вх.№ 170 от 26.06.2020г„ 11:53 часа
Комисията в изпълнение на чл. 103, ал. 4 от ЗОП взе горното решение единодушно. По направените
констатации и решение няма особени мнения.
При разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, комисията
констатира, че предоставената информация и данни съответстват на минималните изисквания,
поставени от възложителя.
Представените документи доказват, че цитираните по горе участници отговарят на заложените
минимални изисквания, посочени в обявата за събиране на оферти, за изпълнение на поръчката.
Документите в офертата на участниците отговарят на изискванията и критериите за подбор,
посочени в обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З от ЗОП и документацията за
участие, одобрени от възложителя.
Представените от участниците документи и информация са в съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, посочени от възложителя и комисията ги допуска до
следващия етап на процедурата - разглеждане на Техническото предложение.
Ш.Проверка на съответствието на техническото предложение с изискванията на възложителя
на допуснатите до този етап участници.
Комисията на 08.07.2020г. и 09.07.2020г престъпи към разглеждане на Техническите предложения
на допуснатите до този етап участници и провери за съответствието на предложенията с
предварително обявените условия от Възложителя в поканата.
От извършената проверка комисията единодушно констатира следното:
1.Участника “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - Оферта с вх.№ 163 от 22.06.2020г., 11:32 часа е
представил Техническо предложение, както следва :
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изисквания на възложителя - Образец № 3.
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Съгласно поставените изисквания от Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е
приложил:
1.Образец на ваучер за храна за установяване на съответствието му с изискванията на Техническата
спецификация от документацията и реквизитите, подробно описани в чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7 от
09.07.2003 г. на МТСП и МФ и към него информация за Визия и защитни елементи на ваучерите.
2. Списък на търговските обекти в гр.Ловеч, с които участникът има сключен договор за обслужване на
ползватели на ваучери за храна - Съгласно приложения списък участника разполага с 30 търговски
обекта на територията на гр.Ловеч. Видно от приложения Списък участника е изпълнил изискването
поставено от Възложителя, а именно - да има договор за обслужване на ползватели на ваучери за
храна с минимум 3 (три) търговски обекта, от който поне 2 /два/ от тях да са част от търговски вериги от
действащите в страната вериги хранителни магазини, намиращи се на територията на гр.Ловеч (BILLA,
Lidl или др. еквивалентни на посочените.
3. Участника прилага нотариално заверено пълномощно, заверено от Нотариус Валентина Георгиева с
per. №340, позволяващо подписването и подаването на оферти за участие в процедури по обществени
поръчки, свързани с отпечатването и доставка на ваучери за храна за упълномощаване на Леона
Зайцева - Ангелова - нотариално заверено копие.
Участника в образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изисквания на възложителя е направил следните предложение :
В т.5. - Срок за доставка на ваучери е до 5 работни дни (Срок на доставка на ваучерите за храна
не може да е по дълъг от 5/пет/ работни дни от датата на плащането на номиналната стойност и
възнаграждението по отпечатване на ваучерите за храна.)
И участника е декларирал, че Срокът на валидност на настоящата оферта е 120 /сто и двадесет/
дни от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите /но не по-малко от 90 дни/.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи,
че е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и с Приложения - Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изисквания
на възложителя от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД - Оферта с вх.№ 163 от 22.06.2020г., 11:32 часа.
2.Участника “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 168 от 26.06.2020г., 10:18 часа е
представил Техническо предложение, както следва :
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изисквания на възложителя - Образец № 3.
Съгласно поставените изисквания от Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е
приложил:
1.Образци на ваучер за храна за установяване на съответствието му с изискванията на Техническата
спецификация от документацията и реквизитите, подробно описани в чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7 от
09.07.2003 г. на МТСП и МФ.
2.Списък на търговските обекти в гр.Ловеч, с които участникът има сключен договор за обслужване на
ползватели на ваучери за храна - Съгласно приложения списък участника разполага с 54 търговски
обекта на територията на гр.Ловеч. Видно от приложения Списък участника е изпълнил изискването
поставено от Възложителя, а именно - да има договор за обслужване на ползватели на ваучери за
храна с минимум 3 (три) търговски обекта, от който поне 2 /два/ от тях да са част от търговски вериги от
действащите в страната вериги хранителни магазини, намиращи се на територията на гр.Ловеч (BILLA,
Lidl или др. еквивалентни на посочените.
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Участника в образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изисквания на възложителя е направил следните предложение :
В т.5. - Срок за доставка на ваучери е до 5 работни дни (Срок на доставка на ваучерите за храна
не може да е по дълъг от 5/пет/ работни дни от датата на плащането на номиналната стойност и
възнаграждението по отпечатване на ваучерите за храна.)
И участника е декларирал, че Срокът на валидност на настоящата оферта е 90 /деветдесет/ дни от
датата, която е посочена за дата на получаване на офертите /но не по-малко от 90 дни/.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи,
че е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и с Приложения - Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изисквания
на възложителя от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
“ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 168 от 26.06.2020г., 10:18 часа.
З.Участника “ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД - Оферта с вх.№ 170 от 26.06.2020г., 11:53 е представил
Техническо предложение, както следва :
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изисквания на възложителя - Образец № 3.
Съгласно поставените изисквания от Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е
приложил:
1.Образец на ваучер за храна за установяване на съответствието му с изискванията на Техническата
спецификация от документацията и реквизитите, подробно описани в чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7 от
09.07.2003 г. на МТСП и МФ и към него информация за Визия и защитни елементи на ваучерите.
2.Списък на търговските обекти в гр.Ловеч, с които участникът има сключен договор за обслужване на
ползватели на ваучери за храна - Съгласно приложения списък участника разполага с 28 търговски
обекта на територията на гр.Ловеч. Видно от приложения Списък участника е изпълнил изискването
поставено от Възложителя, а именно - да има договор за обслужване на ползватели на ваучери за
храна с минимум 3 (три) търговски обекта, от който поне 2 /два/ от тях да са част от търговски вериги от
действащите в страната вериги хранителни магазини, намиращи се на територията на гр.Ловеч (BILLA,
Lidl или др. еквивалентни на посочените.
Участника в образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изисквания на възложителя е направил следните предложение :
В т.5. - Срок за доставка на ваучери е до 5 работни дни (Срок на доставка на ваучерите за храна
не може да е по дълъг от 5/пет/ работни дни от датата на плащането на номиналната стойност и
възнаграждението по отпечатване на ваучерите за храна.)
И участника декларирал, че Срокът на валидност на настоящата оферта е 90 /деветдесет/ дни от
датата, която е посочена за дата на получаване на офертите /но не по-малко от 90 дни/.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи,
че е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и с Приложения - Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изисквания
на възложителя от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
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Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
“ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД • Оферта с вх.№ 170 от 26.06.2020г., 11:53.
IV. Оценка на офертите на допуснатите до този етап участници.
Оценка на допуснатите до този етап оферти.
Съгласно Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и заложеното в нея,
оповестена в Портала за обществени поръчки на АОП, както и на профила на купувача, критерият за
възлагане е „най-ниска цена", т.е. най- ниска цена за изпълнение на поръчката без ДДС.
Комисията на 09.07.2020г. престъпи към разглеждане на Ценовите предложения на допуснатите до
този етап участници и провери за съответствието на предложенията с предварително обявените
условия от Възложителя в поканата.
От извършената проверка комисията единодушно констатира следното :
1.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД
- Оферта с вх.№ 163 от 22.06.2020г., 11:32 часа и констатира че участникът е предложил за
изпълнение на обществена поръчка, съгласно приложения Образец № 4, следното:
1. Предлага единична цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна с
номинал на копюрите 2.00 лева : 0,01 (словом: нула цяло нула един) лв. без ДДС, и 0,012(словом: нула
цяло нула дванадесет) лв. с ДДС
Съответно, ценово предложение на участника за доставка на ваучери за храна с номинал 2,00 лв. и
количество до 29200 (двадесет и девет хиляди и двеста) броя : 292,00 (словом: двеста деветдесет и
два) лв. без ДДС, и 350,40 (словом: триста и петдесет лева и четиридесет стотинки) лв. с ДДС
2.0бща стойност за изпълнение на поръчката на поръчката /включително номиналната стойност на
ваучерите за 29200 броя ваучери с номинал по 2.00 лева = 58400лв / е 58 692,00 /словомпетдесет и
осем хиляди шестстотин деветдесет и два лева/ лв. без ДДС и 58 750,40 (словом: петдесет и осем
хиляди седемстотин и петдесет лева и четиридесет ст.) лв. с ДДС
Ценовото предложение на участника не надвишават предварително обявената от Възложителя
прогнозна стойност на обществената поръчка без ДДС 60 152.00 лв. (шейсет хиляди сто петдесет и два
лева и 00 ст.) без ДДС.
На основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема, че представеното
ценово предложение на “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - Оферта с вх.№ 163 от 22.06.2020г., 11:32 часа,
съответства изцяло на изискванията на възложителя, поради което може да участва в класирането.
2. Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на “ИДЪНРЕД
БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 168 от 26.06.2020г., 10:18 часа и констатира че участникът е
предложил за изпълнение на обществена поръчка, съгласно приложения Образец № 4, следното:
1. Предлага единична цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна с
номинал на копюрите 2.00 лева : 0,01 (словом: нула цяло нула един) лв. без ДДС, и 0,012(словом: нула
цяло нула дванадесет) лв. с ДДС
Съответно, ценово предложение на участника за доставка на ваучери за храна с номинал 2,00 лв. и
количество до 29200 (двадесет и девет хиляди и двеста) броя : 292,00 (словом: двеста деветдесет и
два) лв. без ДДС, и 350,40 (словом: триста и петдесет лева и четиридесет стотинки) лв. с ДДС
2.0бща стойност за изпълнение на поръчката на поръчката /включително номиналната стойност на
ваучерите за 29200 броя ваучери с номинал по 2.00 лева = 58400лв / е 58 692,00 /словомпетдесет и
осем хиляди шестстотин деветдесет и два лева/ лв. без ДДС и 58 750,40 (словом: петдесет и осем
хиляди седемстотин и петдесет лева и четиридесет ст.) лв. с ДДС
Ценовото предложение на участника не надвишават предварително обявената от Възложителя
прогнозна стойност на обществената поръчка без ДДС 60 152.00 лв. (шейсет хиляди сто петдесет и два
лева и 00 ст.) без ДДС.
На основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема, че представеното
ценово предложение на “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 168 от 26.06.2020г., 10:18 часа,
съответства изцяло на изискванията на възложителя, поради което може да участва в класирането.
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З.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на “ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“
ООД - Оферта с вх.№ 170 от 26.06.2020г., 11:53 и констатира че участникът е предложил за
изпълнение на обществена поръчка, съгласно приложения Образец № 4, следното :
1.Предлага единична цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна с
номинал на копюрите 2.00 лева : 0,01 (словом: нула цяло нула един) лв. без ДДС, и 0,012(словом: нула
цяло нула дванадесет) лв. с ДДС
Съответно, ценово предложение на участника за доставка на ваучери за храна с номинал 2,00 лв. и
количество до 29200 (двадесет и девет хиляди и двеста) броя : 292,00 (словом: двеста деветдесет и
два) лв. без ДДС, и 350,40 (словом: триста и петдесет лева и четиридесет стотинки) лв. с ДДС
2.0бща стойност за изпълнение на поръчката на поръчката /включително номиналната стойност на
ваучерите за 29200 броя ваучери с номинал по 2.00 лева = 58400лв / е 58 692,00 /словомпетдесет и
осем хиляди шестстотин деветдесет и два лева/ лв. без ДДС и 58 750,40 (словом: петдесет и осем
хиляди седемстотин и петдесет лева и четиридесет ст.) лв. с ДДС.
Ценовото предложение на участника не надвишават предварително обявената от Възложителя
прогнозна стойност на обществената поръчка без ДДС 60 152.00 лв. (шейсет хиляди сто петдесет и два
лева и 00 ст.) без ДДС.
На основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема, че представеното
ценово предложение на “ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД - Оферта с вх.№ 170 от 26.06.2020г., 11:53,
съответства изцяло на изискванията на възложителя, поради което може да участва в класирането.
V. Класиране на офертите на допуснатите до този етап участници.
Комисията на 10.07.2020г. престъпи към класиране на допуснатите Ценови предложения на
участниците.
Съгласно Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и заложеното в нея,
оповестена в Портала за обществени поръчки на АОП, както и на профила на купувача, критерият за
възлагане е „най-ниска цена", т.е. най- ниска цена за изпълнение на поръчката без ДДС.
Съгласно по-горе описаното в настоящият Протокол и на основание чл.58, ал.З от ППЗОП
комисията констатира, че са налице обстоятелства за провеждане на жребий при критерий на
възлагане поставен от Възложителя най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Предвид наличието на обстоятелствата по чл.58, алЗ от ППЗОП комисията на 10.07.2020г подготви
за изпращане Съобщение на основание чл.58, ал.З от ППЗОП.
2.Комисията се събра в сградата на МБАП „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, етаж № 2,
административна част, стая № 27 на 15.07.2020г от 14:00 часа на публичното заседание на основание
чл.58, ал.З от ППЗОП и констатира следното :
1.Съобщението на основание чл.58, ал.З от ППЗОП е публикувано в електронната преписка към
съответната поръчка с СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ID № 9099481/11.06.2020 г. на интернет
страницата на МБАЛ’’проф.д-р.Параскев Стоянов”АД АД - гр.Ловеч в раздел Профил на купувача на
10.07.2020г.
2.На публичното заседание на 15.07.2020г. не присъстваха участници или техни упълномощени
представители, нито представители от средствата за масова информация, което е отразено в Регистър
на лицата присъстващи при провеждане на жребий за поръчка с предмет: „Избор на оператор за
отпечатване и предоставяне ваучери за храна за нуждите на персонала на МБАП ”ПРОФ. Д-Р
ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ“, на основание чл.20, ал.З, т.2 ОТ ЗОП , подписан от
Председателя и от Членовете на комисията.
На публичното заседание Председателя на комисията обявява за кои участници е налице основание за
провеждане на жребий. След това председателя на комисията постави в непрозрачни пликове имената
на участниците, заедно с ценовите предложения на всеки от участниците и ги постави в непрозрачна
кутия. Маргарита Коева Христова - оперативен счетоводител в МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД
Ловеч, член на комисията, разбърка пликовете в кутията и започна да тегли и отваря пликовете един
по един. Като на всеки изтеглен плик се отваря от него и името на изтегления участник се обявява на
останалите членове на комисията. Тези действия на комисията се повториха 3 пъти, до изчерпване на
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пликовете с участници, за които се провежда жребий. И тримата членове на комисията при изтеглянето
на всеки плик, поставяха пореден номер и подписи.
Като резултата от проведения жребий е както следва :
1-ви изтеглен - “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД - Оферта с вх.№ 163 от 22.06.2020г„ 11:32 часа
2- ри изтеглен - “ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД - Оферта с вх.№ 170 от 26.06.2020г., 11:53 часа
3- ти изтеглен - “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 168 от 26.06.2020г„ 10:18 часа
С тези си действия приключи публичната част от заседанието по чл.58, ал.З от ППЗОП.на
15.07.2020г. Комисията на 15.07.2020г и 20.07.2020г. продължи на закрито заседание и единодушно
направи следното класиране след проведе жребий на основание чл.58, ал.З от ППЗОП :
Iво място - “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - Оферта с вх.№ 163 от 22.06.2020г., 11:32 часа и
ценово предложение:
1. Предлага единична цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна с
номинал на копюрите 2.00 лева : 0,01 (словом: нула цяло нула един) лв. без ДДС, и 0,012(словом: нула
цяло нула дванадесет) лв. с ДДС
Съответно, ценово предложение на участника за доставка на ваучери за храна с номинал 2,00 лв. и
количество до 29200 (двадесет и девет хиляди и двеста) броя : 292,00 (словом: двеста деветдесет и
два) лв. без ДДС, и 350,40 (словом: триста и петдесет лева и четиридесет стотинки) лв. с ДДС
2.0бща стойност за изпълнение на поръчката на поръчката /включително номиналната стойност на
ваучерите за 29200 броя ваучери с номинал по 2.00 лева = 58400лв / е 58 692,00 /словомпетдесет и
осем хиляди шестстотин деветдесет и два лева/ лв. без ДДС и 58 750,40 (словом: петдесет и осем
хиляди седемстотин и петдесет лева и четиридесет ст.) лв. с ДДС
II- ро място - “ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД - Оферта с вх.№ 170 от 26.06.2020г., 11:53 часа и
ценово предложение:
1. Предлага единична цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна с
номинал на копюрите 2.00 лева : 0,01 (словом: нула цяло нула един) лв. без ДДС, и 0,012(словом: нула
цяло нула дванадесет) лв. с ДДС
Съответно, ценово предложение на участника за доставка на ваучери за храна с номинал 2,00 лв. и
количество до 29200 (двадесет и девет хиляди и двеста) броя : 292,00 (словом: двеста деветдесет и
два) лв. без ДДС, и 350,40 (словом: триста и петдесет лева и четиридесет стотинки) лв. с ДДС
2.0бща стойност за изпълнение на поръчката на поръчката /включително номиналната стойност на
ваучерите за 29200 броя ваучери с номинал по 2.00 лева = 58400лв / е 58 692,00 /словомпетдесет и
осем хиляди шестстотин деветдесет и два лева/ лв. без ДДС и 58 750,40 (словом: петдесет и осем
хиляди седемстотин и петдесет лева и четиридесет ст.) лв. с ДДС
III- то място - “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 168 от 26.06.2020г., 10:18 часа и
ценово предложение:
1. Предлага единична цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна с
номинал на копюрите 2.00 лева : 0,01 (словом: нула цяло нула един) лв. без ДДС, и 0,012(словом: нула
цяло нула дванадесет) лв. с ДДС
Съответно, ценово предложение на участника за доставка на ваучери за храна с номинал 2,00 лв. и
количество до 29200 (двадесет и девет хиляди и двеста) броя : 292,00 (словом: двеста деветдесет и
два) лв. без ДДС, и 350,40 (словом: триста и петдесет лева и четиридесет стотинки) лв. с ДДС
2.0бща стойност за изпълнение на поръчката на поръчката /включително номиналната стойност на
ваучерите за 29200 броя ваучери с номинал по 2.00 лева = 58400лв / е 58 692,00 /словомпетдесет и
осем хиляди шестстотин деветдесет и два лева/ лв. без ДДС и 58 750,40 (словом: петдесет и осем
хиляди седемстотин и петдесет лева и четиридесет ст.) лв. с ДДС
VI.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
След горецитираните действия, комисията единодушно констатира следното :
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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 класиран на първо място в настоящата поръчка
след проведен жребий на основание чл. чл.58, ал.З от ППЗОП :
Участника “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - Оферта с вх.№ 163 от 22.06.2020г., 11:32 часа, с ценово
предложение за изпълнение на поръчката :
1. Предлага единична цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна с
номинал на копюрите 2.00 лева : 0,01 (словом: нула цяло нула един) лв. без ДДС, и 0,012(словом: нула
цяло нула дванадесет) лв. с ДДС
Съответно, ценово предложение на участника за доставка на ваучери за храна с номинал 2,00 лв. и
количество до 29200 (двадесет и девет хиляди и двеста) броя : 292,00 (словом: двеста деветдесет и
два) лв. без ДДС, и 350,40 (словом: триста и петдесет лева и четиридесет стотинки) лв. с ДДС
2.0бща стойност за изпълнение на поръчката на поръчката /включително номиналната стойност на
ваучерите за 29200 броя ваучери с номинал по 2.00 лева = 58400лв / е 58 692,00 /словомпетдесет и
осем хиляди шестстотин деветдесет и два лева/ лв. без ДДС и 58 750,40 (словом: петдесет и осем
хиляди седемстотин и петдесет лева и четиридесет ст.) лв. с ДДС
За участника класиран на първо място не са налице основанията за отстраняване от
процедурата, същият отговаря на критериите за подбор, офертата на участника е получила най-висока
оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за
възлагане и офертата е класирана на първо място след проведен жребий на основание чл. чл.58, ал.З
от ППЗОП.
С изготвянето на настоящият Протокол, Комисията приключи своята работа на 20.07.2020г,
възложена със Заповед № 261/29.06.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев
Стоянов”АД - Ловеч.
В изпълнение на чл.60, ал.2 и ал.З от ППЗОП, Комисията предава Протокола от работата на
Възложителя заедно с цялата документация към поръчка проведена чрез СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С
ОБЯВА ID № 9099481/11.06.2020 г. на 20.07.2020г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Петрова Минкова - икономист организация на труда в МБАП "проф.дЗаличена информация съгласно чл.37 от ЗОП
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679
ЗЕ: 1. Маргарита Коева, Христова - оперативен счетоводител в МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев
ЧЛЕНОВЕ
Заличена информация съгласно чл.37 от ЗОП
/ / /
Стоянов’” АД Ловеч
на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679
Заличена
2. СтанислаюДавидова - юрист на МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
информация съгласно
чл.37 от ЗОП
на основание чл.4, т.1
от регламент ЕС
2016/679

16

