
ОДОБРЯВАМ :

ПРОТОКОЛ

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисия, назначена със 
Заповед № 123/27.06.2016 г. на Изп. директор на УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД 
със задача да разгледа и оцени офертите, подадени за участие в процедура по реда на 
глава 26 от  ЗОП (събиране на оферти с обява от Закон за общ ествените поръчки] за 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА 
ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 
"АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД.

Днес, 27.06.2016г. (понеделник), на основание Глава Девета от ЗОП, комисията, 
назначена със Заповед № 123/27.06.2016 г. на Изп. директор на УСБАЛЕ „Акад. Ив. 
Пенчев” ЕАД в състав:

Председател: Проф. д-р Цветалина Танкова - Н-к клиника по диабетология 

И Членове:!. Маргарита Славчева - главна мед. сестра

се събра в 14,00 часа в Заседателната зала в сградата на болницата, в гр. София, ул. 
Здраве №2, ет. 11, за да извърши разглеждане и оценка на офертите, подадени за 
участие в процедура по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: "ПРИГОТВЯНЕ И 
ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 
"АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД.

2. Мариана Кованджиева - главен счетоводител
3. Зора Симова - мед. сестра в КДБ
4. Ваня Толева -  юрист

Резервен член:

5. Красимир А постолов- юрист
6. Радка Димова -  счетоводител



Членовете и председателят на комисията подписаха декларации в съответствие с 
изискваното на чл. 103, т. 2 от ЗОП.

В посочения в обявата срок за подаване на оферти, именно до 15:00 часа на 
24.06.2016 г. са постъпили следните оферти от участници:

1. „ЛФС" ЕООД с оферта вх. № 2 1 2 /2 4 .0 6 .2 0 1 6  г. -  12,20 часа;

На заседанието на Комисията присъства представител на участницика в 
процедурата, редовно упълномощен.

Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферти и оповестяване на 
документите съдържащи се в тях.

Председателят на Комисията съобщи предложената цена в офертата на участника 
както следва:

> Участникът „ЛФС" ЕООД е предложил ценово предложение за 91 721 лв.

Работата на Комисията продължи с проверка за съответствието на документите в 
офертите с изискванията, заложени от Възложителя в обявата и документацията 
към нея.

След направената проверка за съответствието и комплектността на документите, 
комисията установи, че:

Участникът „ЛФС" ЕООД с ЕИК 130015233 е представил оферта, която съдържа 
изискуемите от Възложителя документи в обем достатъчен и пълен. Техническото 
предложение на участника съответства на изискванията на Възложителя в 
Техническата спецификация.

Така представената оферта от участника „ЛФС" ЕООД с ЕИК 130015233 отговаря на 
предварително обявените условия, заложени в обществената поръчка и Комисията 
го допуска до класиране.

Класиране на допуснатите офертите съгласно одобрените критерии:

Показател Пс -  Съответствие на предложените менюта с диети № 1, 8, 9, 15, течно- 
кашава и безглутенова -  40 точки;

Пц -  Предложена цена- 60 точки;

Обща оценка за участника: 100 ТОЧКИ

Определената съгласно Заповед № 1 23 /2 7 .06.2016г. Комисия предлага на
Възложителя следното класиране:

На ПЪРВО МЯСТО класира участника „ЛФС" ЕООД с ЕИК 130015233, гр. София с 100  
точки.



Съгласно направените констатации Комисията предлага на Изп. Директор на 
УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД да определи за изпълнител и да сключи договор  за 
изпълнение е участника „ЛФС" ЕООД с ЕИК 130015233, гр. София.

Комисията приключи работа със съставяне на настоящия протокол на дата 04.07. 
2016 г., който представя на възложителя за утвърждаване.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Цветалина Танкова - 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Маргарита Славчева

2. Мариана Кованджиева

3. Зора Симова

4. Ваня Толева


