
“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
№ 1

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,  17.07.2016 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 13.30 часа в конферентната   зала на лечебното заведение 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 за персонала”
          Комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП започва работа след получаване на
представените оферти и Протокола по чл. 48, ал. 6.
          На публично заседание не присъстваха кандидатите в процедурата
или техни упълномощени представители.

mailto:mbal_troyan@abv.bg


          Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното
постъпване, които бяха в запечатани непрозрачни опаковки.
          За участие в откритата процедура са подали документация 2 /две/
фирми, както следва:   

1. Вх.  № 1793/  15.08.2016 г. „МАСТЪР-ПИК” ООД   гр.София,
ул.”Незабравка” № 25, ет. 3, офис 323. 

2. Вх. № 1794/ 15.08.2016 г. „Троян Онлайн Комерс - Дарин Георгиев”
гр. Троян, ул. ”Христо Ботев” №  81. 

Комисията  отвори  и  констатира  съдържанието  на  подадените
опаковки по реда на тяхното постъпване. 

Провери за  наличието  на  отделен  запечатан  плик  с  надпис
„Предлагани ценови параметри“.
           Трима  от  членовете  на  комисията  подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
           С това публичната част от заседанието на комисията приключи.
           Комисията продължи с разглеждането на документите по чл. 39, ал.
2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя. 

„МАСТЪР-
ПИК” ООД  

„Троян Онлайн
Комерс - Дарин

Георгиев”
Опис на документите да да

Техническо предложение - образец 1 да да

Декларация - образец 2 да да

Декларация - образец 3 да да

Декларация - образец 4 да да

Заявление за участие и ЕЕДОП да да

Доказателства за технически 
възможности

да да

Доказателства за иконом. и финанс. 
състояние 

да да

ПЛИК с надпис "Предлагани ценови 
параметри”  

да да




