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„ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД
Бул. „Христо Ботев” № 120; тел: +359 2 91 58 500; e-mail: secondmbal@abv.bg
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ПРОТОКОЛ № 1
от дейността на комисия, назначена със Заповед
№ 1388/08.07.2020 г. на
Изпълнителния директор на „Втора МБАЛ -София” ЕАД, за провеждане на публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ДОСТАВКА HA ГОТОВА БОЛНИЧНА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА НУЖДИТЕ HA
ПАЦИЕНТИТЕ HA „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД”

Ha 08.07.2020 год. в 10,00 ч., в сграда на „Втора МБАЛ -София” ЕАД гр. София,
бул. „Христо Ботев” № 120, ет. 4 - Библиотека се събра комисия, назначена със
Заповед № 1388/08.07.2020 г. на изпълнителния директор на „Втора МБАЛ - София”
ЕАД - доц. д-р Стефан Узунов, за провеждане на публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова болнична храна по диети за
нуждите на пациентите на „Втора МБАЛ - София" ЕАД”, в състав
Председател: Николай Стоянов Керелски - началник „АСО“.

Членове:
1. Анелия Петрова Григорова - ст. медицинска сестра в отделение по „Нервни

болести“;
2. Виолета Пламенова Митова - счетоводител;

3. Венцислава Костова-Радева - инструктор по хранене;
4. Благовеста Ботева Велидолска - специалист обществени поръчки в сектор

„ПООП”.
Съгласно докладна записка с изх. № В-1367/08.07.2020 г., съставена от Даниела
Станчева - деловодител, в Деловодството на „Втора МБАЛ - София” ЕАД до
07.07.2020 г. - 16.00 ч. са постъпили 3 (три) оферти за участие в обществена поръчка
с предмет: “Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на
пациентите на „Втора МБАЛ - София" ЕАД”, а именно:

1. Оферта с вх.№ 1/06.07.2020 г., от „Мастър - пик" ЕАД , подадена в 10:50 ч;
2. Оферта с вх.№ 2/06.07.2020 г., от „ВНП Фасилити” ЕООД, подадена в 15:45 ч.

3. Оферта с вх.№ 3/07.07.2020 г., от „ЛФС” ЕООД, подадена в 11:15 ч;
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Няма постъпили оферти след крайния срок и час на подаване 07.07.2020 год.,
16:00 ч. или върнати оферти.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2
ЗОП (в сила до 31.10.2019 г.).

Ha заседанието не присъстваха представители на фирмите участници.
Съгласно чл. 54, ал. 3 ППЗОП (в сила до 31.10.2019 г.), комисията пристъпи към
отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване както следва:

1. Оферта с вх.№ 1/06.07.2020 г. подадена в 10:50 часа от фирма „Мастър - пик”
ЕАД, ЕИК: 131325345, регистрирано в Агенцията по вписванията със седалище и адрес
на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1113, район
р-н Изгрев, ул. „Незабравка“ No 25, бл. Парк хотел Москва, ет. 3, an. офис311.
Дружеството се представлява и управлява от Колю Петков Колев - Изпълнителен
директор.
тел.: +359 2 973 32 54, факс: +359 2 423 55 76; e-mail: mastarpik@mail.bq
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна
опаковка с ненарушена цялост. След отварянето й, на основание чл. 47, ал. 3 от ППЗОП
(в сила до 31.10.2019 г.) комисията оповести документите, които се съдържат в
представената опаковка, а именно:
> 1 (една) папка съдържаща - документи за предварителен подбор по опис,
вкл. „Техническо предложение“, Примерни менюта и Декларация Обр. №5;
> 1 (един) запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
B изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП (в сила до 31.10.2019 г.) трима от
членовете на комисията подписаха Техническото предложение на участника, както и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

След това комисията оповести документите и информацията за предварителния
подбор, които се съдържат в представената от участника „Мастър - пик” ЕАД папка.
2. Оферта с вх.№ 2/06.07.2020 г. подадена в 15:45 часа от фирма „ВНП
ФАСИЛИТИ” ЕООД, ЕИК: 831578978, регистрирано в Агенцията по вписванията със
седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, бул. „Братя Бъкстон“
40.
Дружеството се представлява и управлява от Васил Нейчев Попов - управител.
тел.: +359 2 9438411, факс: +359 2 9438410; e-mail: officesofia@vnp.bq
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна
опаковка с ненарушена цялост. След отварянето й, на основание чл. 47,ал. 3 от ППЗОП
(в сила до 31.10.2019 г.) комисията оповести документите, които се съдържат в
представената опаковка, а именно:
> 1 (една) папка съдържаща - документи за предварителен подбор по опис, вкл.
„Техническо предложение“;
> 1 (един) запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
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B изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП (в сила до 31.10.2019 г.) трима от

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
3. Оферта с вх.№ 3/08.02.2019 г. подадена в 12:29 часа от фирма „ЛФС” ЕООД,
ЕИК: 130015233, регистрирано в Агенцията по вписванията със седалище и адрес на
управление: гр. София 1517, район Подуяне, кв „Малашевци“, ул. „Бесарабия“ 79.
Дружеството се представлява и управлява от Веселин Стойчев Стойчев - управител.
тел.: +359 2 421 88 66, факс: +359 2 920 02 74; e-mail: office@lfsbq.com

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна
опаковка с ненарушена цялост. След отварянето й, на основание чл. 47,ал. 3 от ППЗОП
(в сила до 31.10.2019 г.) комисията оповести документите, които се съдържат в
представената опаковка, а именно:

> 1 (една) папка съдържаща - документи за предварителен подбор по опис, вкп.
„Техническо предложение“;
> 1 (един) запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
B изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП (в сила до 31.10.2019 г.) трима от
членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри”.

След това комисията оповести документите и информацията за предварителния
подбор, които се съдържат в представената от участника „ВНП Фасилити” ЕООД
папка.
C това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Ha закрити заседания, комисията продължи своята работа с подробно
разглеждане на документите на участниците, като извърши проверка за
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя по реда на постъпване на офертите.
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Мастър - пик” ЕАД.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Офертата е подписана от Управителя.
Участникът е представил следните документи в Папка:
• Опис на представените документи (по образец) - оригинал;

• Оферта за участие (по образец) - оригинал;
• еЕЕДОП (по образец) - оригинал;
2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „ЛФС” ЕООД. Офертата е
представена в запечатана непрозрачна опаковка.
Офертата е подписана от Управителя.

Участникът е представил следните документи в Папка:
• Оферта за участие (по образец) - оригинал;
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• Опис на представените документи (по образец) - оригинал;
• еЕЕДОП (по образец), подписан от управител - оригинал;
• еЕЕДОП (по образец), подписан от едноличния собственик на капитала - оригинал;
• Сертификат ISO 14001:2015 на участника - заверено копие;
• Сертификат ISO 9001:2015 на участника - заверено копие;
• Сертификат, удостоверяващ, че участникът има внедрена HACCP система заверено копие;

• Сертификат OHSAS 18000:2007 - заверено копие;
• Удостоверение за валидност № 01 към сертификат OHSAS 18000:2007 - заверено
копие;
• Сертификат ISO 22000:2005 - заверено копие;

• Дипломи/удостоверения за завършено образование, 4 (четири) броя - заверени
копия;
• Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни на участника заверено копие;
• Удостоверения за регистрация на транспортни средства, 3 (три) броя - заверени
копия.

3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „ВНП ФАСИЛИТИ” ООД.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка.
Офертата е подписана от Управителя.

Участникът е представил подвързани следните документи:
• Оферта за участие (по образец) - оригинал;
• Опис на представените документи (по образец) - оригинал;
• еЕЕДОП (по образец) - оригинал;

При проверката на документите се констатира следното:
1. За участника „Мастър - пик” ЕАД

Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от
Възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3 ППЗОП (в сила до 31.10.2019 г.), които се отнасят
до критериите за подбор, както и документите изискани от Възложителя, посочени в
обявлението за обществената поръчка и в документите за участие в процедурата,
касаещи юридическия статус и техническите възможности на участника.
2. За участника „ВНП ФАСИЛИТИ” ООД

Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл. 39, ал. 3 ППЗОП (в сила до 31.10.2019 г.), които се отнасят до критериите
за подбор, както и документите изискани от Възложителя, посочени в обявлението за
обществената поръчка и в документите за участие в процедурата, касаещи
юридическия статус и техническите възможности на участника.
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3. За участника „ЛФС” ЕООД

Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл. 39, ал. 3 ППЗОП (в сила до 31.10.2019 г.), които се отнасят до критериите
за подбор, както и документите изискани от Възложителя, посочени в обявлението за
обществената поръчка и в документите за участие в процедурата, касаещи
юридическия статус и техническите възможности на участника.

Във връзка с ползване на платен годишен отпуск от Анелия Петрова Григорова ст. медицинска сестра в отделение по „Нервни болести“, член на назначената със
заповед № 1388/08.07.2020 г. комисия е заменена Красимира Горанова Димитрова гл. медицинска сестра, съгласно заповед № 1469/22.07.2020 г..

Ha основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП (в сила до 31.10.2019 г.) на участниците в
процедурата се изпраща протокола с констатациите, относно документи и информация
отговарящи на изискванията към личното състояние и критериите за подбор и в същия
ден се публикува в „Профила на купувача“ на интернет страницата на „Втора МБАЛ София“ ЕАД.
Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията, както следва:

Председател: Николай Стоянов Керелски:

заличено на основание
чл.36а, ал. от ЗОП

Членове:

1. Красимира Горанова Димитрова:/.

заличено на основание
чл.36а, ал. от ЗОП

2. Виолета Пламенова Митова:...../.J
заличено на основание

чл.36а, ал. от ЗОП
заличено на основание
чл.36а, ал. от ЗОП
заличено на основание
4. Благовеста Ботева Велидолска:
чл.36а, ал. от ЗОП
3. Венцислава Костова-Радева:
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