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    Протокол № 3/26.11.2014 год. 

Днес, 26.11.2014 г в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Ад – гр. Габрово, 

се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 759/20.10.2014 г. на 

Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, имаща за задача да 

разгледа, оцени и класира предложенията подадени за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и  

доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ  „Д-р Тота Венкова АД”, открита с 

Решение № 311/19.09.2014г. и публикувано обявление в АОП с №  00748-2014-

0017/19.09.2014г. 

Заседанието започна в 10:00 ч. 

Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател:  Юлия Попова – инструктор лечебно хранене 

Членове:  1. адв. Николай Миланов 

  2. Милена Йорданова- икономист обществени поръчки; 

   

В обявените дата и час /26.11.2014г., 09:30 часа/ за отваряне на ценовите 

предложения присъстваха следните представители на фирмите участници, които се 

легитимираха, представиха документ за самоличност и удостовериха с подпис присъствието 

си върху списък, който е неразделна част от настоящия протокол: 

1.  Нина Иванова Гърдева, упълномощен представител на фирма ”Идънред 

Българиая” ЕООД с представено пълномощно № 00278/08.01.2014 г издадено и 

заверено от Валентина Благоева, нотариус в район РС София с рег. № 302. 

 

          След което комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения 
на участниците по номера на тяхното подаване в деловодството на дружеството.  

І. Отваряне на ценовите предложения на участниците допуснати до по-

натътъшно участие в процедурата. 

Ι. 1. Участник № 1 „Български пощи” ЕАД.  

Предложената цена е в български лева/до втори знак след десетичната запетая вкл./ с 
вкл. ДДС, за общото прогнозно количество на ваучери по настоящата поръчка: 1,20лв./един 
лев и двадесет стотинки/. 

Участникът декларира, че е съгласен: 
- ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, да запази без 

промяна сумата, включваща всички разходи по изпълнение на услугата с 
включен ДДС; 

- гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената 
поръчка да бъде в размер на 2% без включен ДДС от стойността на договора, 
която ще представи преди подписване на същия; 

 



Ι. 2. Участник № 3 „Идънред България” АД.  

Предложената цена е в български лева/до втори знак след десетичната запетая вкл./ с 
вкл. ДДС, за общото прогнозно количество на ваучери по настоящата поръчка: 99,85 

лв./деветдесет и девет лева и осемдесет и пет стотинки/. 
Участникът декларира, че е съгласен: 
- ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, да запази без 

промяна сумата, включваща всички разходи по изпълнение на услугата с 
включен ДДС; 

- гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената 
поръчка да бъде в размер на 2% без включен ДДС от стойността на договора, 
която ще представи преди подписване на същия; 

 

Ι. 3. Участник № 4 Томбоу България” ООД.  

Предложената цена е в български лева/до втори знак след десетичната запетая вкл./ с 
вкл. ДДС, за общото прогнозно количество на ваучери по настоящата поръчка: 898,68 

лв./осемстотин деветдесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки/. 
Участникът декларира, че е съгласен: 
- ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, да запази без 

промяна сумата, включваща всички разходи по изпълнение на услугата с 
включен ДДС; 

- гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената 
поръчка да бъде в размер на 2% без включен ДДС от стойността на договора, 
която ще представи преди подписване на същия; 

 
С това приключи публичната част на заседанието. На 03.12.2014 г комисията 

продължи своята работа на закрито заседание за: 
 

ІІ. Проверка за наличие на по-благоприятно ценово предложение. 

В съответствие с нормата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията извърши проверка за 

наличие на ценово предложение, което е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на 

останалите предложения подадени коректно и отговарящи на изискванията на Възложителя. 

За изчисляване на средната стойност на останалите предложения комисията приложи 

следната формула:  Cр. А = (Х1+Х2+…+Хn)/n 

Където Х1,Х2...Хn са предложенията на останалите участници 

n e броят на предложенията 

След получаване на средна стойност се прилага формулата:  Х-Y *100 =% 

               X 

Където X е средната стойност на останалите предложения, а Y – предложението на 

проверявания участник: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

№ Участници 

Предлагана 

цена в лв. 

Средна стойност на 

предложенията на 

останалите 

участници: 

(X1+X2+….Xn)/n 

 
X1,X2,Xn-
предложенията на 
уастниците 
n-броят на 
предложенията 
 

 

Съотношение в % 

на средната 

стойност:  

(X-Y)/X *100 

 
X-средната 
стойност на 
останалите 
предложения 
Y-предложението 
на проверявания 
участник 

 

1 „Български пощи” ЕАД 1,20 499,25 99,76 

2 „Идънред България” АД  99,85 449,94 77,81 

3  „Томбоу България” ООД 898,68 50,525 -1678,68 
          Въз основа на приложените формули за изчисление на показателите (Приложение 1),  
се установи, че ценовото предложение на всеки един  от следните участници: “Български 
пощи“ ЕАД и „Идънред България“ АД е с  повече от 20% по-благоприятно от средната 
стойност предложенията на останалите участници. С оглед на това и на основание чл. 70, ал. 
1 от ЗОП,  председателят на комисията следва да се изготви писма до участниците, с които да 
изиска подробна писмена обосновка  за начина на ценообразуване. Комисията определя срок 
за представяне на обосновките  до 3 работни дни от датата на получаване на искането. 

 

С това комисията приключи своята работа на 03.12.2014г. в 13:00 часа и закри 

заседанието. 

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

на комисията: 

Председател: ………………………………………..   

/ Юлия Попова – инструктор лечебно хранене/ 

Членове:  1. …………………………………… 

/адв. Николай Миланов/ 

  2. ………………………………… 

/ Милена Йорданова- икономист обществени поръчки/ 

   

 


