
 1.2. След изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане 

на допълнителните документи изискани от участниците съгласно Протокол №1/28.09.2016г, 

съдържащ констатации относно проверка на документите в офертите на участниците, които 

съдържат информация за личното състояние и критериите за подбор – подробно отразени в 

Протокол №2 

1.3. Комисията продължи своята работа по разглеждане на допуснатите оферти и 

разглеждане на техническите им предложения- подробно описани в протокол № 2 

1.4. На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, комисията  единодушно реши и  насрочи открито 

заседание за отваряне на ценовите оферти  на допуснатите участници, което да се проведе на 

17.11.2016 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, находяща се на 

адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев детския“ №1. 

1.5.  На 17.11.2016 г Комисията пристъпи към отваряне  на ценовите предложения на 

допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им. На откритата част на заседанието 

присъства представител на фирма участник. 

1.6.На 24.11.2016 г комисията продължи своята работа  на закрито заседание за разглеждане 

на ценовите предложения на допуснатите участници.  Комисията извърши проверка за наличие 

на по-благоприятно ценово предложение. Участник „Български пощи“  ЕАД е предложил ценово 

предложение с повече от 20% по-благоприятно спрямо среднатото ценово предложение на 

останалите двама участници. На основание чл.72, ал.1 от ЗОП комисията изиска писменна 

обосновка от участник №1 „Български пощи“ ЕАД. Същият я е представил в срок и след 

разглеждането и от комисията на обосновката, тя е приета. Действията на комисията са отразени 

в Протокол № 4 /30.11.2016 г. 

След приключване на всички действия комисията извърши класиране на участниците както 

следва: 

 1 място Участник № 1: „Български пощи” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. Акад. Стефан Младенов №1 бл.31 с  предложена цена 117.90 лв с включено ДДС за 
изпълнение на поръчката, за общото прогнозно количество ваучери . 

 
 2 място Участник № 3: „Содексо Пасс България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк сграда 12А, ет.1с  предложена цена 748.80 лв с включено 
ДДС за изпълнение на поръчката, за общото прогнозно количество ваучери . 

 
 3 Участник № 2: „Идънред България” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

бул. Цариградско шосе №137, ет.3 с  предложена цена 1123,20 лв с включено ДДС за изпълнение 
на поръчката, за общото прогнозно количество ваучери . 
 

 Предлага на Възложителя за изпълнител на проведената открита процедура с предмет: 
„Избор на оператор за отпечатване и  доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ  
„Д-р Тота Венкова АД”  да бъде определен участника „Български пощи” ЕАД, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, ул. Акад. Стефан Младенов №1 бл.31 с  предложена цена 117.90 лв 
с включено ДДС за изпълнение на поръчката, за общото прогнозно количество ваучери, тъй като 
предложената от него оферта е с най-ниска цена. 



 

Съгласно разпоредбите на чл.106, ал.1 от ЗОп във връзка с чл.60, ал.2 и ал.3 от ППОЗП, 

настоящия доклад заедно с протоколи 1, 2, 3 и 4 от работата на комисята се предава на 

Възложителя за утвърждаване  ииздаване на Решение за класиране на участниците и избор на 

изпълнител по проведена процедура публично състезание – по реда на ЗОП с предмет: „Избор на 

оператор за отпечатване и  доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ  „Д-р Тота 

Венкова АД”  . 

Докладът ще бъде публикуван заедно с протоклите и на страница на профила на купувача на 

МБАЛ Габрово. 

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове на 

комисията: 

Председател: Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД  

/ Юлия Попова – инструктор лечебно хранене/ 

Членове:  1. Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

/адв. Николай Миланов/ 

  2. Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

/ Милена Йорданова- икономист обществени поръчки/ 

  

 

Дата на предаване: 30.11.2016 

 

Утвърдил: Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД  

Д-р Нели Иванова Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД 
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