
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД -

Дата на утвърждаване: т
Днес 30.09.2019г. на основание чл. 97 от Правилника за прилагане Закона за обществени 

поръчки, във връзка с Заповед № 395/16.08.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д- 
р. Параскев Стоянов” АД Ловеч за откриване на с предмет: „Отпечатване и доставка на ваучери за 
храна на служителите 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 на офертите от комисията, 
назначена със Заповед № 415/18.09.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов”АД -  Ловеч в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Иванова Боева -  Пенкова -  заместник главен счетоводител при МБАЛ 
’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мимоза Иванова Кирова -  Главна медицинска сестра при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД при МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

2. Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД при МБАЛ 
’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

1.Комисията назначена със Заповед № 395/16.08.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч в пълен състав започна своята работа на 30.09.2019г. от 09:00 часа в 
сградата на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч , етаж № 2, административна част, стая № 
27.

На публичното заседание на основание чл.58, ал.З от ППЗОП комисията 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 Ю № 9092056 / 02.09.2019 г. на интернет 
страницата на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД АД - гр.Ловеч в раздел Профил на купувача на 
25.09.2019г.

2.На публичното заседание на 30.09.2019г. 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: „Отпечатване и доставка на 
ваучери за храна на служителите на МБАЛ ”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.

II. 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 поставя 
в непрозрачна кутия. Мариана Иванова -  юрист , член на комисията, разбърква пликовете в кутията и 
започна да тегли и отваря всеки отворен плик, името на изтегления участник се обявява на останалите 
членове на комисията. Тези действия на комисията се повтариха 4 пъти, до изчерпване на пликовете с 
участници, за които се провежда жребий. Трима от членовете на комисията при изтеглянето на всеки 
плик, поставяха пореден номер и подписи.
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Като резултата от проведения жребий са следните:
Класирането на участниците, чрез проведе жребий на основание чл.58, ал.З от ППЗОП е :
1-во място : “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 197 от 17.09.2019г., 08:34 часа, с

ценово предложение за изпълнение на поръчката :
1. Цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна -  0,01 /една 

стотинка/ лв. без ДДС.
2. Обща стойност на поръчката /включително 34 064 лв. номиналната стойност на ваучерите -1 7  

032 броя ваучери / - 34 234,32 / тридесет и четири хиляди двеста тридесет и четири лева и тридесет и 
две стотинки / лв. без ДДС.

и-ро място място : „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД - Оферта с вх.№ 199 от 17.09.2019г., 11:32 
часа, с ценово предложение за изпълнение на поръчката :

1. Цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна -  0,01 /една 
стотинка/ лв. без ДДС.

2. Обща стойност на поръчката /включително 34 064 лв. номиналната стойност на ваучерите -1 7  
032 броя ваучери / - участника е вписал 170.32 лв.без ДДС в точка № 2 от ценовото си предложение, 
която е общата цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 17 032 броя ваучер за храна. 
Съответно , комисията единодушно приема че Обща стойност на поръчката /включително 34 064 лв. 
номиналната стойност на ваучерите -  17 032 броя ваучери / - 34 234,32 / тридесет и четири хиляди 
двеста тридесет и четири лева и тридесет и две стотинки / лв. без ДДС.

III- то място : “СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ЕООД -  Оферта с вх.№ 196 от 16.09.2019г., 11:38 
часа, с ценово предложение за изпълнение на поръчката :

1. Цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна -  0,01 /една 
стотинка/ лв. без ДДС.

2. Обща стойност на поръчката /включително 34 064 лв. номиналната стойност на ваучерите -1 7  
032 броя ваучери / - 34 234,32 / тридесет и четири хиляди двеста тридесет и четири лева и тридесет и 
две стотинки / лв. без ДДС.

IV- то място : “БЪЛГАРСКИ ПОЩГЕАД - Оферта с вх.№ 198 от 17.09.2019г., 10:46 часа, с
ценово предложение за изпълнение на поръчката:

1.Цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна -  0,01 /една 
стотинка/ лв. без ДДС.

2.0бща стойност на поръчката /включително 34 064 лв. номиналната стойност на ваучерите -  17 
032 броя ваучери / - 34 234,32 / тридесет и четири хиляди двеста тридесет и четири лева и тридесет и 
две стотинки / лв. без ДДС.

С тези си действия приключи публичната част от заседанието по чл.58, ал.З от ППЗОП.на 
30.09.2019г.

На закрито заседание на 30.09.2018г, единодушно комисията направи следното класиране:
1-во място : “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 197 от 17.09.2019г., 08:34 часа, с

ценово предложение за изпълнение на поръчката :
1. Цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна -  0,01 /една 

стотинка/ лв. без ДДС.
2. Обща стойност на поръчката /включително 34 064 лв. номиналната стойност на ваучерите -  17 

032 броя ваучери / - 34 234,32 / тридесет и четири хиляди двеста тридесет и четири лева и тридесет и 
две стотинки / лв. без ДДС.

Il-ро място място : „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД - Оферта с вх.№ 199 от 17.09.2019г., 11:32 
часа, с ценово предложение за изпълнение на поръчката :

1. Цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна -  0,01 /една 
стотинка/лв. без ДДС.

2. Обща стойност на поръчката /включително 34 064 лв. номиналната стойност на ваучерите -  17 
032 броя ваучери / - участника е вписал 170.32 лв.без ДДС в точка № 2 от ценовото си предложение, 
която е общата цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 17 032 броя ваучер за храна. 
Съответно , комисията единодушно приема че Обща стойност на поръчката /включително 34 064 лв.
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номиналната стойност на ваучерите -  17 032 броя ваучери / - 34 234,32 / тридесет и четири хиляди 
двеста тридесет и четири лева и тридесет и две стотинки / лв. без ДДС.

Ill-то място : “СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ЕООД -  Оферта с вх.№ 196 от 16.09.2019г., 11:38 
часа, с ценово предложение за изпълнение на поръчката:

1. Цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна -  0,01 /една 
стотинка/ лв. без ДДС.

2. Обща стойност на поръчката /включително 34 064 лв. номиналната стойност на ваучерите -1 7  
032 броя ваучери / - 34 234,32 / тридесет и четири хиляди двеста тридесет и четири лева и тридесет и 
две стотинки / лв. без ДДС.

III.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
След горецитираните действия, комисията единодушно констатира следното:
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 “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 197 от 17.09.2019г., 08:34 часа, с ценово 
предложение за изпълнение на поръчката :

1. Цена за отпечатване, опаковане в плик и доставка на 1 бр. ваучер за храна -  0,01 /една 
стотинка/ лв. без ДДС.

2. Обща стойност на поръчката /включително 34 064 лв. номиналната стойност на ваучерите -  17 
032 броя ваучери / - 34 234,32 / тридесет и четири хиляди двеста тридесет и четири лева и тридесет и 
две стотинки / лв. без ДДС.

Мотиви : За Участника класиран на първо място в настоящата поръчка, не са налице основания 
за отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор поставени от Възложителя.

С изготвянето на Протокол № 2, Комисията приключи своята работа на 30.09.2019г, възложена със 
Заповед № 415/18.09.2019г. на Изпълнителния директор на МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  
Ловеч.

В изпълнение на чл.60, ал.2 и ал.З от ППЗОП, Комисията предава Протоколите от работата на 
Комисията на Възложителя заедно с цялата документация към поръчка СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С 
ОБЯВА ID № 9092056 / 02.09.2019 г. на 30.09.2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Иванова Epetja -|1енкова -  заместник главен счетоводител при МБАЛ 
"проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мимоза Иванова Кирова -  Главна медицинска сестра при МБАЛ "проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД при МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

2. Мариана Иванова -  юрист 
"проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

БАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД при МБАЛ
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