
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗОЛОДУЙ”ЕООД 
Гр.Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” №1 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

 

 Днес 14.01.2020г. се състоя заседание на комисия назначена със Заповед № 17 

от 14.01.2020г. на Управителя на МБАЛ”Св.Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД и Възложител на 

обществена поръчка с предмет Приготвяне и доставка на пакетирана храна за пациентите на 

МБАЛ „Свети Иван Рилски - Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй, чрез обява за събиране на оферти, 

публикувана в РОП на 23.12.2019г. на основание чл.20, ал.3 от Закона за обществените 

поръчки. Комисията има за задача да разгледа, оцени и извърши класиране на постъпилите 

оферти за избор на изпълнител. Комисията е в следния състав:  

  

 Председател: Людмила Ташева – Главен счетоводител 

  Членове: Десислава Нанева старша медицинска сестра ПО 

Рая Стефанова – адвокат 

   

  

Комисията ще проведе класиране на участниците, съгласно изготвените от Възложителя 

условия в документацията за участие. Заседанието на комисията започна от 12.00 часа на 

14.01.2020г. в кабинет №405 в сградата на МБАЛ”Св.Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД в 

гр.Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” №1. 

  

В деловодството са постъпили две оферти, както следва  

ЕТ РАЙ – АНАТОЛИ ВЪРБАНОВ с ЕИК 106618218 с вх.№ 16 от 10.01.2020г. 11.30 часа 

СИКРА ЕООД с ЕИК 106615962 с вх.№22 от 13.01.2020г. от 13.30 часа  

 

Двете оферти са подадени лично в деловодството на болницата преди изтичане на крайния 

срок посочен от Възложителя в обявата 15:00 часа на 13.01.2020г. До изтичане на срока за 

подаване на оферти  участник не е променил, допълнил или оттеглил офертата си. Офертите се 

представени в запечатан плик с ненарушена цялост. Върху пликовете участниците са посочили 

: МБАЛ„Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД, гр.Козлодуй, ул. „Кирил и Методий" №1 и 

предмета на поръчката: „Приготвяне и доставка на пакетирана храна за пациентите на 

МБАЛ„Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД”. Върху пликовете е изписано наименованието 

на участниците, адрес и лице за кореспонденция,. При приемане на офертите върху пликовете 

е отбелязан поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни са записани 

във входящ регистър. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите и оповести съдържанието им: 

Участник Сикра ЕООД 

 

 

Опис на представените документи в офертата с подпис и печат на участника. 

Прставяне на участника (Приложение №2), подписан от представляващия участника (в 

оригинал); Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП -(Приложение № 

3); 

Декларация за участие на подизпълнител по образец (Приложение №4). Участникът е 

декларирал, че няма да ползва подизпълнител.   



Декларация за приемане условията на договора и валидност на офертата от 60 дни 

(Приложение №5).  

 

Доказателства за техническите и професионални способности:  

 

а) Удостоверение за регистрация на механа с кетъринг в село Гложене, ул.Ленин № 90 

издадено от компетентния орган по Закона за храните - представя се заверено копие „вярно с 

оригинала". Договор за наем за кухнята.  

б) Заверено копие на програма НАССР издадено на фирма Сикра 16 ЕООД не на Сикра ЕООД, 

при справка в Търговския регистър става ясно, че това са различни търговски дружества. 

в) Списък на служителите на участника, ангажирани с изпълнение на поръчката – управител и 

трима готвачи. Спазено е минималното изискване  участника да разполага минимум с 3 ма 

готвачи.  

г) Списък - Декларация на специализираните транспортни средства (Приложение №7) едно 

превозно средство с посочена марка, модел и регистрационен №, с който участника разполага 

за изпълнение на поръчката, но същото не е регистрирано в ОДБХ, каквото е изискването на 

възложителя. Представено е удостоверение от 17.11.2008г. на РИОКОЗ Враца по чл.36 от 

Закона за здравето за извършено уведомяване, че превозното средство ще се използва с 

обществено предназначение за транспорт на хранителни продукти. Контрола върху всички 

обекти свързани с обществено хранене се осъществява от съответните териториални поделения 

на БАБХ. Участника не е представил доказателство, че превозното средство, с което ще дотавя 

приготвената храна отговаря на изискванията на Закона за храните.  Също така от 

представените доказателства удостоверение за регистрация и талон за регистрация в КАТ- 

МВР става ясно, че кандидата няма налично хладилно транспротно средство, собствено или 

наето, регистрирано в ОДБХ.  

д) Предложение за изпълнение на поръчката (оригинал) изготвено по образеца от 

документацията (Приложение №8).  

е) Ценово предложение за изпълнение на поръчката (оригинал). В ценовото предложение са 

оферирани единични цени, без ДДС за 1 (един) храноден за съответните диети, които при 

калкулация с общия брой хранодни не съответстват на общатата стойност на поръчката 

оберирана от участника в ценовото предложение .  По отделни дието участника не е посочил 

общата стойност на хранодните по диети. Посочената цена за цялостно изпълнение на 

поръчката е 66 732 лева.  

 

 

Участник ЕТ Рай – Анатоли Върбанов  

 

 

Опис на представените документи в офертата с подпис и печат на участника. 

Представяне на участника (Приложение №2), подписан от представляващия участника (в 

оригинал); Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП -(Приложение № 

3); 

Декларация за участие на подизпълнител по образец (Приложение №4). Участникът е 

декларирал, че няма да ползва подизпълнител.   

Декларация за приемане условията на договора и срок на валидност на офертата от 60 дни 

(Приложение №5).  

Доказателства за техническите и професионални способности:  

 

а) Удостоверение за регистрация на механа с кетъринг в село Гложене, ул.Георги Сава 

Раковски №15 издадено от компетентния орган по Закона за храните - представя се заверено 

копие „вярно с оригинала". Договор за наем за кухнята.  

б) Заверено копие на програма НАССР. 

в) Списък на служителите на участника, ангажирани с изпълнение на поръчката – трима 

готвачи, единия от които търговеца, който ще осигурява контрола по качеството. Спазено е 

минималното изискване  участника да разполага минимум с 3 ма готвачи.  



г) Списък - Декларация на специализираните транспортни средства (Приложение №7) едно 

превозно средство с посочена марка, модел и регистрационен №, с който участника разполага 

за изпълнение на поръчката, регистрирано в ОДБХ, каквото е изискването на възложителя. 

Участника разполага с  хладилно превозно средство. Представен е талон за регистрация в КАТ- 

МВР.  

д) Предложение за изпълнение на поръчката (оригинал) изготвено по образеца от 

документацията (Приложение №8).  

е) Ценово предложение за изпълнение на поръчката (оригинал). В ценовото предложение са 

оферирани единични цени, без ДДС за 1 (един) храноден за съответните диети,. Посочената 

цена за цялостно изпълнение на поръчката е 66 475 лева.  

 

Комисията извършва следната оценка на офертите. Участник Сикра ЕООД от така 

представените доказателства, комисията прави преценка, че участника не може да изпълни 

всички условия за техническо изпълнение на поръчката. Не е представил валидно 

удостоверение за НАССР и не разполага с хладилно превозно средство. Също така ценовата 

оферта на този участник е нясна и неточна, и съгласно посочената обща стойност е по-висока 

от офертата на втория участник ЕТ – Рай – Анатоли Върбанов.  

 

ЕТ Рай- Анатоли Върбанов е представил доказателства, че има техническа възможност за 

изпълнение на поръчката и офертата му за цялостно изпълнинение на поръчката е с по-ниска 

стойност от тази на първия участник, ето защо комисията предлага на Възложителя -   

управителя на МБАЛ”Св.Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД да сключи договор с ЕТ Рай  

Анатоли Върбанов, който класира на първо място за изпълнител. 

  

 

Комисия 

 

Председател: ............................ 

 

 

Членове . 

 

 

............................ 

 

 

 ....................... 

 

       

 

Утвърдил на 24.01.2020.  

 

 

 

 

Управител:………………..      Д-р Олга Николова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличено на 

основание чл.2 от 

ЗЗЛД  

Заличено на 

основание чл.2 от 

ЗЗЛД 



 

 

 


