
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 
ТРОЯН” ЕООД 

гр. Троян  ул.“Радецки” № 30 тел.: 0670/ 620  19 
email:  mbal_troyan@abv.bg 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 2 
 

на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП от заседание на комисията, назначена 
със Заповед № A - 955/ 17.08.2016 г. на 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 за персонала” 
 

Днес, 22.08.2016 г. на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, Комисията, 
назначена със Заповед № A - 955/ 17.08.2016 г. на управителя на “МБАЛ - 
Троян”ЕООД, в състав: 

Председател: инж. Росен Дунков - Ръководител АСБ “МБАЛ - 
Троян” ЕООД 
и Членове:   

1. Мая Меицова - главна медицинска сестра  
2. Светлана Нановска - главен счетоводител 
3. Радинка Станчева - отчетник планиране хранителни 
материали 
3. Емил Цветанов - адвокат 

  
се събра в 10.00 часа в конферентната  зала на лечебното заведение да 
продължи с разглеждането, оценката и класирането 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 за 
персонала”. 
          На заседанието не се явиха кандидати в процедурата или техни 
упълномощени представители. 
         Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

mailto:mbal_troyan@abv.bg


1. Участникът „МАСТЪР-ПИК” ООД е предложил обща стойност на 
поръчката 92250,00 лв. без ДДС.  Офертата беше подписана от трима 
членове на комисията. 

2. Участникът „Троян Онлайн Комерс - Дарин Георгиев” е предложил 
обща стойност на поръчката 90400,00 лв. без ДДС.  Офертата беше 
подписана от трима членове на комисията. 

 
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна 

оферта с показател най-ниска цена - 100%. 
По показателя се поставя оценка по десетобалната система. Оценката 

за цена представлява отношението на най-ниската цена към останалите. 
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска 
цена. Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към 
най-ниската предложена цена по следната формула: 
Тц= 10 х   Цена мин.       х 100% 
       Цена на кандидата 
 

Т А Б Л И Ц А     
от оценките на допуснатите оферти  

 
 

Участник 
 

К1 цена 
Цмин./ Цкандидат 

х 10  х 100 % 
 

 
„МАСТЪР-ПИК” 

ООД 

 
90 400 / 92 250 

0,98 х 10 х 100 % 
9,8 т. 

 
 

„Троян Онлайн 
Комерс - Дарин 

Георгиев” 
 

 
90 400 / 90 400 
1 х 10 х 100 % 

10 т. 

           
След обобщаване на резултатите комисията направи следното 
класиране: 
 

1. На първо място  „Троян Онлайн Комерс - Дарин 
Георгиев”   с оценка 10 точки по критерия „Най-ниска 
цена”. 




