
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО 
 

 Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: 
mbalgab@gmail.com 

 

    Протокол № 4 /10.12.2014 год. 

Днес, 10.12.2014 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 13:00 ч. 

Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател:  Юлия Попова – инструктор лечебно хранене 

Членове:  1. адв. Николай Миланов 

  2. Милена Йорданова- икономист обществени поръчки; 

   

На основание чл.70 ал.1 от ЗОП комисията изиска подробна писмена обосновка за начина 

на ценообразуване на ценовите предложения на участниците, както следва: 

1. С Изх. № 3602/03.12.2014г. комисията е изпратила искане за предоставяне 

на обосновка на предложена цена на фирма „Български пощи” ЕАД; 

2. С Изх. № 3601/03.12.2014г. комисията е изпратила искане за предоставяне 

на обосновка на предложена цена на фирма „Идънред България” АД; 

 

 В указания срок 3 работни дни от датата на получаване на искането в деловодството на 

МБАЛ Габрово са постъпили отговорите на участниците в следния ред: 

1. С Вх. № 3612/04.12.2014г. е постъпило писмо от участника „Български пощи” ЕАД. 

В писмената обосновка участника излага следното: Конфедициална информация съгласно 

чл.34, ал.5 от ЗОП 

 

2. С Вх. № 3669/05.12.2014г. е постъпило писмо от участника „Идънред България” 

АД. В писмената обосновка участника излага следното: Конфедициална информация съгласно 

чл.34, ал.5 от ЗОП и съгласно чл.2, ал1 т.3 от ЗОП 

 

След като разгледа обосновките на двамата участници, комисията взе следното решение: 

1. Да изиска на основание чл.68, ал.11, т.2 от ЗОП допълнителна информация как е 

формирана предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката. 

 

1. С Изх. № 3710/10.12.2014г. комисията е изпратила искане за предоставяне на 

допълнителни разяснения на фирма „Български пощи” ЕАД; 



2. С Изх. № 3711/10.12.2014г. комисията е изпратила искане за предоставяне на 

допълнителни разяснения на фирма „Идънред България” АД; 

 

В указания срок 3 работни дни от датата на получаване на искането в деловодството на 

МБАЛ Габрово са постъпили отговорите на участниците в следния ред: 

1. С Вх. № 3727/12.12.2014г. е постъпило писмо от участника „Български пощи” ЕАД. 

В разясненията участника  излага следното: Конфедициална информация съгласно чл.34, ал.5 

от ЗОП 

След разглеждане на допълнителните разяснения и предоставената писмената 

обосновка на участника, комисията я приема  тъй като същият е посочил обективни 

обстоятелства относими към хипотезите на чл. 70, ал. 2,  т. 3, 4 и т.5 от ЗОП. 

2. С Вх. № 3727/12.12.2014г. е постъпило писмо от участника „Идънред България” 

АД. В разясненията участника  излага следното: Конфедициална информация съгласно чл.34, 

ал.5 от ЗОП и съгласно чл.2, ал1 т.3 от ЗОП 

След разглеждане на допълнителните разяснения и предоставената писмената обосновка 

на участника, комисията я приема  тъй като същият е посочил обективни обстоятелства 

относими към хипотезите на чл. 70, ал. 2,  т. 3, 4 и т.5 от ЗОП. 

 

След като разгледа и прие обосновките на участниците, комисията изготви 
класирането, както следва:  

1 място участник „Български пощи” ЕАД с предлагана цена за услугата отпечатване и 
доставка на ваучери в размер на 1,20 лв 

2 място участник „Идънред България” АД с предлагана цена за услугата отпечатване и 
доставка на ваучери в размер на 99,85 лв 

3 място участник „Томбоу България” ЕООД с предлагана цена за услугата отпечатване 
и доставка на ваучери в размер на 898,68 лв 

 

Предвид изложеното, комисията взе единодушно следните решения: 

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 с предлагана цена за услугата отпечатване и доставка на ваучери в размер на 1,20 
лв, тъй като предложената от него оферта e с най-ниска цена. 

С това комисията приключи своята работа на 15.12.2014г. в 13:00 часа и закри 

заседанието. 

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

на комисията: 

Председател:   п-с   

/ Юлия Попова – инструктор лечебно хранене/ 

Членове:  1.  п-с   

/адв. Николай Миланов/ 

  2.  п-с   

/ Милена Йорданова- икономист обществени поръчки/ 

   


