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П Р О Т О К О Л 5  

 

 

 

Днес, 23.04.2018 г., в 10:00 ч. в Заседателната зала на МБАЛ „Христо 

Ботев АД” - Враца, на основание Заповед №61/05.04.2018г на 

Изпълнителния директор на МБАЛ „Христо Ботев” АД - Враца,  

 

Комисия в състав : 

               Председател: Таня Пешковска-Миронов  – Директор „ФИД” 

на МБАЛ „Христо Ботев” АД               

         И членове:  

              1. Мирослав Митев – Организатор „Стопански дейности” на 

МБАЛ „Христо Ботев” АД 

       2. Иван Иванов- Юрисконсулт на МБАЛ „Христо Ботев” АД  

 

се събра на закрито  заседание за разглеждане на постъпилите 

допълнения към офертите на участниците за обособени позиции № 2 и № 6 

поискани с Протокол № 4 по процедура с предмет „ДОСТАВКИ НА 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ"ХРИСТО БОТЕВ"АД-

ВРАЦА “ В деловодството на лечебното заведение са входирани 

допълнителни документи, както следва: 

1. Допълнителни документи към оферта от „Мити 01” ЕООД вх. № 

510/20.10.2018 г. 

2. Допълнителни документи към офертата на „Заря 2000” ЕООД вх. № 

508/20.04.2018г. 

Комисията констатира, че допълнителните документи от 

участниците са постъпили в рамките на определения срок и на 

основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към тяхното 

разглеждане.  

Комисията констатира, че участниците Мити 01” ЕООД, „Заря 2000” 

ЕООД са представили нови ЕЕДОП , с отстранените неточности констатирани 

от комисията и отразени в Протокол №4. Същите са представени в срока по 

чл. 54, ал. 9 ППЗОП. 

Въз основа на първоначално и допълнително представените 

документи, Комисията установи, че участниците „МИТИ 01” ЕООД, 

„ПАНДА-И.П” ЕООД, „ЗАРЯ 2000” ЕАД, „КАМБА-2000” ООД отговарят на 

изискванията за лично състояние и на поставените от Възложителя 

критерии за подбор и ги допуска до следващ етап в процедурата. 
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На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Комисията пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения на всички допуснати до 

този етап участници. 

 

1. Участник „МИТИ 01” ЕООД, оферта за обособена позиция №2 

 

Участникът е представил за обособената позиция техническо 

предложение, което отговаря на утвърдения от Възложителя образец, ведно 

всички  приложими документи. Участникът е декларирал, че ще доставя 

хранителни продукти съгласно изискванията на Възложителя, със съответно 

качество и срок на годност. Участникът е представил изисканите декларации 

за приемане на клаузите на проекта на договор, както и декларация за срока 

на валидност на офертата (шест месеца). С писмо вх. 356/23.03.2018 г. 

участникът е декларирал удължаване валидността на оферта си с три месеца, 

считано от 09.03.2018 г. Към Предложението за изпълнение на поръчката  

участникът е представил Обяснителна записка за организация за изпълнение 

на поръчката, която се изисква от Възложителя за обособени позиции 1 и 2, 

в предвид критерия за оценка, а именно, оптимално съотношение 

качество/цена. Организацията за изпълнение на поръката е показател К2 от 

Комплексната оценка. В изпълнение на дадените указания Влязло в законна 

сила Решение № 154 от 08.02.2018 г. на КЗК по преписка № КЗК- 1117/2017 

г. комисията премина към повторно разглеждане и оценяване на 

представената от участника обяснителна записка. 

 

Комисията констатира следното:  

След детайлно разглеждане и коментиране на предложена организация 

за изпълнение на поръчката комисията, счита че Техническото предложение 

покрива минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация тъй като е налично едно от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, 

която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 

начало и край и измерими резултати); 

С оглед изложеното и предвид методиката за оценка, Комисията 

присъжда 10 т. на предложението на „МИТИ 01” ЕООД по този показател за 

оценка,  за обособена позиция №2. 

 

2. Участник „ПАНДА ИП” ЕООД, оферта за обособена позиция 

№6 
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Участникът е представил за всяка обособена позиция техническо 

предложение, което отговаря на утвърдения от Възложителя образец, ведно 

всички приложими документи. 

Участникът е декларирал, че ще доставя хранителни продукти съгласно 

изискванията на Възложителя със съответно качество и срок на годност. 

Участникът е представил изисканите декларации за приемане на клаузите на 

проекта на договор, както и декларация за срока на валидност на офертата 

(шест месеца). С писмо вх. № 352/14.03.2018 г. участникът декларирал 

удължаване срока на валидност на офертата си с три месеца считано от 

09.03.2018 г. В последната декларация, комисията констатира, че е посочен 

предмет, различен от този на обществената поръчка, но комисията, я приема, 

тъй като след преглед на преписката, се установи, че в Профила на 

купувача, е прикачена по грешка тази декларация и участниците 

предоставят, това което е към съответната поръчка.  

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и го допуска до повторно отваряне на ценовото 

предложение за обособена позиции № 6. 

 

3. Участник „ЗАРЯ 2000” ЕАД, оферта за обособена позиция № 6 

 

Участникът е представил за всяка обособена позиция техническо 

предложение, което отговаря на утвърдения от Възложителя образец, ведно 

всички приложими документи. Участникът е декларирал, че ще доставя 

хранителни продукти съгласно изискванията на Възложителя, със съответно 

качество и срок на годност.  Участникът е представил изисканите декларации 

за приемане на клаузите на проекта на договор, както и декларация за срока 

на валидност на офертата (шест месеца). С писмо с вх. № 366/23.03.2018 г. 

участникът е удължил срока на валидност на подадената оферта с три 

месеца , считано от 09.03.2018 г. 

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и го допуска до отваряне на ценовото предложение за 

обособена позиция № 6. 

 

 

4. Участник „КАМБА-2000” ООД, оферта за обособени позиции 

№№ 2 и 6 

 

Участникът е представил за всяка обособена позиция техническо 

предложение, които отговарят на утвърдения от Възложителя образец, ведно 

всички  приложими документи. Участникът е декларирал, че ще доставя 

хранителни продукти съгласно изискванията на Възложителя, със съответно 
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качество и срок на годност. Участникът е представил изисканите декларации 

за приемане на клаузите на проекта на договор, както и декларация за срока 

на валидност на офертата (шест месеца). С писмо с вх. № 351/14.03.2018 г. 

участникът е декларирал удължаване срока на валидност на офертата с три 

месеца считано от 09.03.2018 г. 

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и го допуска до отваряне на ценовото предложение за 

обособена позиции № 6. 

Към Предложението за изпълнение на поръчката участникът е 

представил Обяснителна записка за организация за изпълнение на 

поръчката, която се изисква от Възложителя за обособени позиции 1 и 2, в 

предвид критерия за оценка оптимално съотношение качество/цена. 

Организацията за изпълнение на поръката е показател К2 от Комплексната 

оценка, поради това комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на 

представената от участника обяснителна записка. Представените документи 

са еднакви и за двете обособени позиции. 

 

Комисията констатира следното:  

Участникът „КАМБА-2000” ООД е предложил организация на работата 

на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. Участникът е представил описание на 

дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са 

посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за 

изпълнение. 

Посочена е технологична схема за приемане, складиране и 

транспортиране на хранителните продукти. В същата е посочено начина на 

планиране и подготовка на продуктите, отговорните лица и начина по които 

изпълняват конкретните задачи. Лицата, които отговарят за изпълнението, са 

Началник- склад, Домакин, Стоковед, доставчици на стоки. Посочен е начин 

на работа на същите, описани са конкретни мерки за начин на заявяване и 

насочване на стоките. Посочени са мерки за самоконтрол по отношение на 

персонал, производствени помещения, съоръжения, материали. Описани са 

отговорности на  персонала. Описан е план и организация на работа, начин 

на получаване на заявките, на доставка, организация по замяна на стоки, 

оценка на риска, проследимост. 

 

След детайлно разглеждане и коментиране на предложена организация 

за изпълнение на поръчката комисията, считам че Техническото 



Страница 5 от 6 

 

предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени 

в Техническата спецификация тъй като са налични три от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, 

която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 

начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката. 

С оглед изложеното и предвиди методиката за оценка, Комисията 

присъжда 30 т. на предложението  на „КАМБА-2000” ООД, по обособена 

позиция 2. 

 

 

На основание горе изложеното комисията 

РЕШИ: 

 

I.Класира офертите по показателя К2 – Организация за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

    „МИТИ 01“ЕООД - 10т., Обособена позиция 2; 

 „КАМБА -2000” ООД – 30т. Обособена позиция 2. 

     Допуска същите до повторно отваряне на ценовите предложения за 

обособена позиция № 2.   

     II.На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще проведе 

следващото си открито заседание по повторно отваряне на Плик „Предлагани 

ценови параметри” на участници, подали оферти за обособени позиции № 2 

и €. Публичното заседание ще се проведе на 26.04.2018г., от 09:00 часа, в 

Заседателната зала на МБАЛ “Христо Ботев“ АД – Враца, находяща се в                

гр. Враца, бул. “Втори Юни“66, ет.3. 

 На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, в „Профила на купувача” да се 

публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

предложения на участниците. 

 Отварянето на ценовите предложения на участниците е публично при 

условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. На заседанието на Комисията могат да 

присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване. 
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 С извършване на горните действия, Комисията приключи работата си и 

заседанието бе закрито. 

 Настоящият протокол е изготвен на заседанието, проведено на  -

23.04.2018г. 

 Същият се подписа от всички членове на комисията без особени мнения 

и възражения на 23.04.2018г. 

 

 

Председател: 

 

п. (чл. 2 ЗЗЛД) 

/Т. Пешковска-Миронов/ 

 

Членове: 

 

         1.  п. (чл. 2 ЗЗЛД) 2.   п. (чл. 2 ЗЗЛД) 

            /М. Митев /   / И. Иванов/ 

 

 

 

 

 


