П Р О Т О К О Л
на основание чл.72 от ЗОП от заседание на комисията, назначена със Заповед
№ A-907/17.08.2015 г. на зам. управителя на “МБАЛ –Троян” – ЕООД със задача да
разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна за лежащо
болни и болни на хемодиализа по диети, утвърдени с Единен сборник рецепти за
диетични ястия, храна за дежурен персонал и кисело мляко за предпазна храна на
персонала”
Днес, 17.08.2015г. на основание Глава V – Открита процедура, Раздел ІІ –
Разглеждане, оценка и класиране на офертите от ЗОП, Комисията, назначена със
Заповед № A-907/17.08.2015 г. на зам. управителя на “МБАЛ –Троян” – ЕООД, в
състав:
Председател: инж. Росен Дунков-Зав.АСБ
и членове:

1. Мая Меицова – Главна медицинска сестра
2. Дарин Скубарев-Старши счетоводител
3.Мария Минкова – Главен експерт „Икономика и приватизация”
при Община Троян
4.Емил Цветанов-адвокат

се събра в 13,30 часа в Заседателна зала, за да извърши разглеждане, оценка и
класиране на офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна за лежащо болни и
болни на хемодиализа по диети, утвърдени с Единен сборник рецепти за диетични
ястия, храна за дежурен персонал и кисело мляко за предпазна храна на
персонала”.
Комисията получи от Възложителя списъка с участниците и представените
оферти (Приложение №7).
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП.
Председателят информира членовете на комисията, че процедурата е открита с
Решение №А-575/16.06.2018 г. на управителя на “МБАЛ –Троян” – ЕООД .
Обявлението за обществената поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки
под № 00086-2015-0002.
За участие в процедурата е подадена 1 (една) оферта, съгласно представения от
Възложителя списък (Приложение №7), неразделна част от този протокол.
При отваряне на плика с офертата не присъстваха представители на кандидата.
Комисията пристъпи към предварително проучване на офертата, първият
етап от което включва отваряне на офертата и проверка за наличността на отделни
запечатани и непрозрачни Плик 1 с надпис „Документи за подбор”, Плик 2 с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката“, Плик 3 с надпис „Предлагана цена” в
офертата. Трима членове от комисията подписаха Плик 3. След което председателят

на комисията отвори Плик 2, като трима от членове на комисията подписаха всички
документи в него. Впоследствие председателят на комисията отвори и Плик 1 и се
оповестиха документите, които той съдържа.
Последва проверка за съответствието на офертите със списъка по чл.56, ал.1,
т.14 от ЗОП и съобразно „Изисквания и указания към участниците” от документацията
за участие в процедурата.
Съдържанието на офертата, подадени за участие в процедурата, е следното:
„МАСТЪР ПИК” ООД
Копие от регистрация по БУЛСТАТ

Да

Документ за внесена гаранция за участие

Да

Доказателства по чл.50 от ЗОП

Да

Списък с основни договори

Да

Описание на техническо оборудване

Да

Собствена или наета база на територията на
Община Троян

Да

Транспортни средства за превоз на храна

Да

Регистрация на обект от БАБХ

Да

Система за управление на качеството

Да

Персонал-диетолог

Да

Декларация по чл.47 ал.1 от ЗОП

Да

Декларация по чл.47 ал.2 от ЗОП

Да

Декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП

Да

Декларация по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП

Да

Декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП

Да

Декларация по чл.55 ал.7 и по чл.8, ал 8, т.2
от ЗОП

Да

Срок на изпълнение на поръчката

Да

Предлагана цена

Да

Списък на документите

Да

Заявка за участие

Да

