„ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД

Бул. „Христо Ботев” № 120; тел: +359 2 91 58 500; e-mail: secondmbal@abv.bq

МбйЛ

изх. №
заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

УТВЪРДИЛ:

ДОЦ. Д-Р

ПРОТОКОЛ № 3
от дейността на комисия, назначена 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 29.07.2020 год., в 09:00 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., изменена със Заповед № 1469/22.07.2020 г. на
изпълнителния директор на „Втора МБАЛ -София” ЕАД доц. д-р Стефан Узунов, за
отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници по
провежданата процедура чрез 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. Красимира Горанова Димитрова - гл. медицинска сестра;
2. Виолета Пламенова Митова - счетоводител;
3. Венцислава Костова-Радева - инструктор по хранене;

4. Благовеста Ботева Велидолска - специалист обществени поръчки в сектор

„ПООП”.
Ha заседанието присъства представител на фирма „Мастър - пик“ ЕАД - Ирина
Павлова Браниславова, същата представи пълномощно, с което управителят на
дружеството я упълномощава да присъства на заседанието на комисията за
отваряне на ценовите оферти представени от фирмите участници.
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Комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”, по реда на
подаването на офертите. Бяха оповестени цените на участниците, както следва:

1. „Мастър - пик” ЕАД:

№

Номенклатура

Прогнозно
годишно
количество
хранодни/
брой
пациенти

Единична
стойност за
един храноден
(в лв. без вкл.
ДДС)

Обща
прогнозна
стойност
(в лв. без вкл.
ДДС)

1

Трикратно хранещи се
(диети 15, 13, 10, 7, 5, 4, 1 т. каш.
деца 0 до 1 г. и др. единични)

27 059

3,00

81 177,00

2

Петкратно хранещи се
(диети 9, 9/10, 9/7, 9/5, 9/1,9/10 т.
к. и др.)

11 642

3.10

36 090.20
117 267.20

ВСИЧКО:

Обща стойност на офертата 117 267.20 (сто и седемнадест хиляди двеста
шестдесет и седем лв. и двадесет cm.) лв. без вкл. ДДС

Обща стойност на офертата 140 720.64 (сто и четиридесет хиляди седемстотин и

двадесет лв. и шестдесет и четири cm.) лв. с вкл. ДДС
Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение.
3. „ВНП ФАСИЛИТИ” ЕООД:

№

Номенклатура

Прогнозно
годишно
количество
хранодни/
брой
пациенти

Единична
стойност за
един храноден
(в лв. без вкл.
ДДС)

Обща
прогнозна
стойност
(в лв. без вкл.
ДДС)

1

Трикратно хранещи се
(диети 15, 13, 10, 7, 5, 4, 1 т. каш.
деца 0 до 1 г. и др. единични)

27 059

3,30

89 294.70

2

Петкратно хранещи се
(диети 9, 9/10, 9/7, 9/5, 9/1, 9/10 т.
к. и др.)

11 642

3.50

40 747.00

ВСИЧКО:

130 041.70

Обща стойност на офертата 130 041, 70 (сто и тридесет хиляди четиридесет и
един лв и седемдесет cm.) лв. без вкл. ДДС

2

Обща стойност на офертата 156 050.04 (сто петдесет и шест хиляди и петдесет

лв и четири cm.) лв. с вкл. ДДС
Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение.
Председателят на комисията покани присъстващият представител на участника
„Мастър - пик“ ЕАД да подпише ценовото предложение на участникът „ВНП
Фасилити“ ЕООД, но той не го подписа.
2. „ЛФС” ЕООД

№

Номенклатура

Прогнозно
годишно
количество
хранодни/
брой
пациенти

Единична
стойност за
един храноден
(в лв. без вкл.
ДДС)

Обща
прогнозна
стойност
(в лв. без вкл.
ДДС)

1

Трикратно хранещи се
(диети 15, 13, 10, 7, 5, 4, 1 т. каш.
деца 0 до 1 г. и др. единични)

27 059

2.95

79 824.05

2

Петкратно хранещи се
(диети 9, 9/10, 9/7, 9/5, 9/1, 9/10 т.
к. и др.)

11 642

3.07

35 740.94

ВСИЧКО:

115 564.99

Обща стойност на офертата 115 564.99 (сто и петнадесет хиляди петстотин
шестдесет и четири лв. и деветдесет и девет cm.) лв. без вкл. ДДС
Обща стойност на офертата 138 677.99 (сто тридесет и осем хиляди шестотин
седемдесет и седем лв. и деветдесет и девет cm.) лв. с вкл. ДДС
Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение.
Председателят на комисията покани присъстващият представител на участника
„Мастър - пик“ ЕАД да подпише ценовото предложение на участникът „ЛФС” ЕООД,
но той не го подписа.

След извършване на гореописаните действия, председателят на комисията обяви
приключването на публичната част от заседанието.
Комисията проведе закрити заседания за оценяване и класиране на допуснатите
до участие в процедурата ценови предложения по определения от Възложителя
критерий за възлагане - „най-ниска цена“.

Оценяването и класирането на ценовите предложения на участниците се извърши
въз основа на оферираната цена без вкл. ДДС за изпълнение на поръчката,
ненадвишаваща максималния финансов ресурс поставен от Възложителя.
Въз основа на извършената проверка комисията допуска до оценяване и
класиране офертите на участниците, отговарящи на изискванията в документацията на
Възложителя.
3

Във връзка с горното и съгласно изискванията на Възложителя, комисията
направи следното класиране, по обявения критерий за възлагане на поръчката „найниска цена“:

Предложена цена
Обща стойност Обща стойност
в лева без вкл.
в лева с вкл.
ДДС
ДДС

Класиране

Участник

1 място

„ЛФС”ЕООД
„Мастър - пик” ЕАД
„ВНП ФАСИЛИТИ” ЕООД

2 място
3 място

115 564.99

138 677.99

117 267.20

140 720.64

130 041, 70

156 050.04

Ha основание горните констатации, комисията предлага на Възложителя да бъде
сключен договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо
място участник.
Комисията състави настоящия протокол, подписан от всички членове, и го
представи на Възложителя за утвърждаване, заедно с приложена към него цялата

заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП
заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП
заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП
заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

