
СПЕЦИАЛИЗИРАНА волницд ЗА продължително лъчение и Рвхдвилитдция НА пнввмњ
Фтизидтгични ЗАБОЛЯВАНИЙ СВЕТА ппкд БЪЛГАРСКА" :под

ПРОТОКОЛ
пп мм от ппюп

. шьоыокв т.

тв рябпптп ни иоттттеттитд, илия-тепе еье Зшювен М9-І/21.І12.1ІЈ1Нг. пн упрввитетв
нв „свплгпфз "Света Петка ввдтттретел" ЕООД

На 21.02.1018:. в 09:00 иоев. и гр. Велинград. отрвдвтв ттд ..свплгххоз "свети
[Іетка Быпарска" Ізоод. адрес тр, веиивтрвт. > . “4-ги километър". ет. 2. сгЈІ7.
иоиттеттт-ти ш ировеждвие ви процедура за възлагане на оатдеетттеии тторьиид е публично
състезание с ттредиет: „вжедиевивтв доставка и: Іотовв хряня ев ттнттиеиттт по
рштт-титтте ,тпетти съглжип реттептурвттви лв етъврттттте реиеттттт тв дпетп-титт яггии
тв їивелеюш н оашеетветтв хрвиеие тт .Ісчсбиш прафилвтттттчитт таведвттття ттп

прелвврттт и шпикп и. Вътложителп". отритя в гетпеитте м лзпявынтх
пу т. Ікувинп овиилеитте в гоп с хт в17п5ч тти 7.9.0І.20І8г. в гоп м на поръчките:
М 00506-2018-0001 в следния състав,

Прелшдатсл ада георти Пппип ~ ттрдвоеттоооаен юрист
членове: Н-Іщежда мвривково - ти итеестрв;

Імарик Цихалова - счетоводител;

Откри пубчичнс двеедвтттте нн оеноиднтте ил, 54 . вт.: ппзоп тв отввртие ни

получснпп: ттферти в ттроцедуратв. кнго на звсепвттието се яви и недавравкв георптевв
по-тиловд е упъпномопхсн преиотввитед н: участника ЕТ"Тои и нети-чт-томе
Пнчшкон". не ттрттеъотеш други външни .Іица или представители ве диветпиците.
надлежно уведомени с ооиилевттото ти оп нии представители: на средствата ти масова
информация.

І. прелоеттптедтт нв кпмишята обици заповеди: „и видттд-твввве по Ішхщсшгта и

ттротоподи по нд 4:4. вто ппшп.
в срам: ти ттодввдне на оферти с носгьпппп Целия) оферта. подробно опиедив в

..сииеъв е оферти". след обявяване на протоиоти тт епиепко председателят и членове::
на воиттетотт- Ішштсша декларация по чл. тоз. шІ.2 зоп

комиеиитв отвори твпеивтвндтв иепродрв-тттв опаковка нв офертата и оповести
евиврживиото и както етодви :

Участникът к: предтежеиие с вимнполздотвт- . ЕТ'*Том и неви-щ-гомд
ІІачњчпв" е ттредет-авил офертвтв еи в лопена-теиа непрсзрачна опаковка. евлвржвнтв
докумцнтит: по чл. :ч . ш 2 и :ЦЈЈЈ от ппзоп. опис на предотввените ппкумснги .
както и отделен запечатан непртрачсч ттлии е пвтттие ..Предлагани ценови параметри"
за полшипн. ш воито участва. нрелеедвтелвт но комисията оповести съдържанието ни
опдвовттато.

чдеиоеете на комисията подписаха елементите на техническата прешюженпе и

ттлттки с ттвдтттте предлдтонтт ттовови тторвиетртг. Тъй вето ие присъстваха представи-



специализирания ЕЦПМИЦА ад пюдължителгщ печени: и РЕХАБИЛИТАЦИЯ нА ПНЕВМО

штизидтгични зАволявАиии СВЕТА ппкА вългАгдскд" Еодд

тели на зшги унастиитпт. документите остават подписани саио ст комисията а не се

предлагат тв ттроподписваии.
след ттавъртттвакето на теит действия председателят на комисипа закри

публичната част иа аассттанттет-о,

п. Комисията продължи рвастата си в закрито аассоанис, като раатлеаа поку-

мстттите по н за . ал.: ппзоп за съответствие с ттаискванията към личното състояние

и критсрятите та ттоаоор . ттоставентт от възложители. и констатира опеаното :

участникът с ттрсатожеиие с виыатттпашдотвт. . Е'Г^Том и Нии-9І5Гома

Начален": прсдстаттил спсднитс документи по чл. 39 .ШЛ ппзоп :Опис на ттреоста-

вевтттс документи е Единен свропспсни документ за обществени поръчки т ЕЕДОП ) в

съответствие с ттаискваиията на :икона и условията на възложигшя: капо н изискуе-

мите данни аа сиаааапе на иинттиалнкто итисеввиття по рвтасл Технически и професио-

ншии пъзможиости: Сиси разглеждането ии кпмисипа установи. че са представени

всиияп нсобхщнши документи и участникът оттоварн на тттискввнията та лично

състояние и съответствие с критериите та подбор.

ш с отпед па установените коииснпа ттрисиа че но основание чл.Ѕ4. ал. в

ппзоп пс слътъа ла укаавв на участникът пп представя допълнително документ и

рвтясиеяня та отстраняване на несъотвстствттв. съоорваао тттложсптттс в иаст п от про-

токола оостоитслства поради което слепва да се присгьптх към оттенлиатте на прецлпжс-

нттсто тто отношение ва тсивттиесио предложение та иаиълнсттие на поръчката в

съотвсшгвие с техническата спецификация.
ст ~л иавъротетттт-тс проверки тт станалите рааискваиин комисията прие, че

ирелложеиис с ваш шњ 02.20ІПг. а ЕТ"Тпм и Наши-Тома Пвчалов“ е в

съотвстствис с предварително обявените условия. прсштожеиттето отговаря иа поппвее

нитс изисквания и се допуска до оттенаване.
приключи -тасепачието на коиисияга. като прсосеаателнт насрочи сисдвотиото

тасеаанис аа отварявс иа ттеттови ттрсатожениа на :в 2018г. в гр. вепинтраа, страдата

па ..сы ІЛРІІФЗ "Света петко Бшшрска" ЕООД. втрсс гр. вслинтрал. ул. ~~4-ти

километър". ет. 2. ст.І п от телта.

на прцфхтпв па к, ,впча на възложителя па се ттостатти сьобпхенис по рела на

ил 57. ат.: от ПІ Ізоп ис по е късно от топ 0193г.. с което да ее оаяяи мястото. лвта н

часа на провеждане на откритото тасслатттте. като се укнжв. -те на тасслаттието могат аа

присъстват канапдаттттс или ьчаскгпнпгте в процедурата или Ісхни уІпалцохяпнхеип

представителят. както п представители па срсаетвата та иасово освеиоиявачо.

 счсн ИаІІЛЗЈКЛХГ а то. оч



СПЕЦИА/ІИЗИРАНА волницА зА пвпдължитвпнолгчвнив и Ряхдвиїгјтдция
НА пймое

Снсга
петна Български" ЕООД

д-р Елени шопопа
Л Р 0 Т 0 К 0 Л
М 2128321018 г.

Јв рябоїятд пп комисията. ниша-сви:: със Зпювел ЖИ/ІІАЈІЈОІВГ. и: управници
ин ..СБПЈІРПФЗ "Свети Петка Българки ЕООД

на 2:2 0120181. в поло часа. н гр. веипнграц. страдата на „свплгпоз "Света
Пинка Българска" ЕООД. адрес тр Велинград. уч. --с-ттт километър", от. 2. ст.Н7.
нотптсиита ш ттровсиатанс ин процедура та втапитане на обществена тторвнпа . публично
свстстаиис е првдмнт: ..ви иецпати ппспвка ив готови хрньш п Ішцхпвптп тто
римп-ипттсапети. гьгласно ренентуряпкн ни сбприик рсцетттп н ппсттт-тпи ягпшп пислення та обществени хрвисис п лв-тебип. профпликптчитт зввецспттп по
предварителни заявки иа ввтоожттт ли", отврпта с гстпсипе м. щз/пплдотяг.,
нубатпкувапп обявление в гоп с м х27о59 па 29.0І.10І8г. в роп м иІ тторьитсвта:ма помолила-ооо: в спсииит състав:

прсиесиатсп: ал. георги Попов - ттровоспосоасн юристЧленове: ІНгщеясаа мариниоаа .ттнсестра
2 Лидия Кацуръуна.

сиси ната усшнови натипттетв на Ітпискусшхя кворуи комисията сгІкри публично
тассдапис на оснопанис ни. 57 от ппзоп за отваряне па попусиаїитс цспоаи оферти в
процедурата.

на аиееданттнто като член на новисинта не се нтвви по обективни причини МарияЦикштпва. кото със заповед К!1І9”28.О2.2018І.:: таменсна с нов член. а именно Лидия
Кшдуринн Ннвмя член иа котптснята, след кат се аапоапв с ттротокола по пп 422, щеппзоп и със списъка с кзфертн. иттотвтт и ІюЈгІиса астстсраииа по рсда иа 11,103, ат:т зоп.

на таесданттето на зпссдмннетп се твп и Нсзабравка гсортисва панапова -угптлнолтощсн ттрснстцвитсп ни дчястникц Ет-'гон и нсти-чІ-ттттта Начална“ не
ттрттоветпата :ІруІ тт виитинп типа ттии ттрсиставтпспи на участниците, ипи продтставитстти
на средстиїпа та часоаа информация. ииансжно уведомени с ооватонието иа прпфила иа
куп/пача. публикувано на 22.02.2018! прснс атспит по компсихгш обяви рвзулшптсот процедурни по .хиггусканс на прсдложекпта. отразени в Протокол К21/2І ,п2.2о1вт,

Ло отваряне иа ттрсетпоженттсто с ценови параметри с допусната единствената 1'
сина н оферта. Подробни описана в „сппсвн е оферти" . оферта вхжв] І 1/]6,О2.201Хг, -
ЕТ'^Гом п НсЈи-ЧЪ они Пачщыз“,

След като ее усшнопп. но ипива с отиансинс "Предлагани основи параметри" е с
нснарутпсна цапост и върху зшючнтпндта област се откриват ттоиттиоитс на Іщсновстц на

1



спЕЦИА/ІизиРАнАвопницА ЗА пгодьпжитвлиолгчкнив и гвхдвилитяция НА пнЕвмог
ФТИЗИАТРИЧНИ здвдлявдния свЕтА пнкА вьшАРскА" еоод

комисията. нрсдссдатспят отвори плика. След отварянето на „лика с: уствнпви ншичис
на ценим» пргхюжение по образец. председателят на ящпшипа обяви прсдлажснъгте
Ценови Ішрачечри За изпълнени: обект на :Іоръчката в съответствие с условията на
ншияшнкап ІІронсдура, ценни ш един хрнпщеи ш диети м 9 и мн. с патили посочени
в обиввнтп техническо ІІрсшІижени: възлиш ин:

ц = цака за хрзиадеи › 3.5011 Бе! ддс

словам: ти ли: и пеитдвкп пмииии без ддс

/пкшнчци си нашим спюйнистпта Лев шо
Комисията приключи откритата част от заседанието.
Квмпспдтв ештслуІЦиа класира на 1 7 м. ништо преллпжвнп: с оферта вх.

||'|6,(12.201ХІ . вт Том и Нсзи-ЧІ-Тожха Нпчшов“. с предложени стойност на п
един хрвипдеи Ји диети .П 9 ІІ 3215 ~ ЗЯОЈІв.

Кочнсниш :приключи :надминеш си. като предвид пп виза на процедурни 7
щбЈІІчно състезание. м: сс пристъпи към ихкотвинс на окончателен доклад по реда на
ч* 60. ІЈ. І ІЈІ ППЗОП във връхна с чЈ. ІЕІ г. -І от ЗОП. н пришколя се
предишни на въхлпжкпып ха утвърждават п.. п:... щ. чыш. 1.1.5 от зоп

Пропчцыцс при ючси н. :к и: ІЩБІ н 14 ЗНч Ъ..- д:



СПЕЦИАЛИЗИРАНА волницА зА пгрдължитыноЛЕЧЕНИЕ и РЕХАБИЛИТАЦИЛ нд пнгвмо~
оти АТРИЧНИ зАвппявАиия св

с чл.106 от чин ІІритокоЈ т2'2В.І)2.20|8г. с амигията за
ттровежавис иа :Іубличио съпешнпе зо иьзла
..Ежедксжннта доставка на готова храна за ттввиеити по различните листи, съгласно
рспсптуриива на сборник рецепти за писти-щи ястия за зввспеиия зв обществено хранене и

лсчеоио- хярофплпгтхчнн заведения по предварителни заявки на Възлвютгеля", открита с
Рвшенме на лнзчаоьзопвт.. тбликунаие обявление в гоп с М 327059 иа 2 ОІЈОІВг. в
РСІП м на :Іоръчкатш ш 00306-20180001. иазиачсна със звповеп м ча /21.02,2018г„
аопълиепа със заповси мы І9/2З.01.201Вг. на въатожи т-епя

РЕШИХ:

І. Обяпянам клвспрпките участници в пуопттчтто състезание за възлагане иа
оощсстисна тторъикв с предмет. ..Ізжааиевната поставка на готова храни та пациенти по

ршпичинг: диети. съгласно ревептуриикв иа сборник рецепти зв диетични япия за
зввалеиия тв ттаществсно хрниеис и :Ісчсбнв- нрпфипакгпчни завеаевив по предварителни
'заявки на Въїшжитедкя". открита с ретпевпс кв 43/29.01.2ОІ8г.. публикувано обявление в

гоп с х27и59 иа 29.01 .101 ат. в РОН Ш ва ппръІІкатІІ: опзооаоххеоооъ. както слепва'
І-но място . ттрсдпоиенис с оферта пжЛЪІ 1 І/Іб.02.20|8г, - Ет~~тои и НсЈи-ЧІ-

тома ІІачњчов" с :Ірешожсип стоиност иа за клип лрвподсп за зигпІ и хттз е поло.
без ДДС '

п. на основание чл. ш, мб от аоп впределям масирани ив първо място
участник за изпълнител иа обществената поръчка въз основа на рвзутатите отразени в

приет и уІнърЈсн по реаа иа чини. ал 5, във вр. с І-ш.106 от зоп протокол
удвмыоя вт .. съобрнзеии с предварително оаяпсптпе условия.

Ш. На основание чл 181. шІ.8 от ЗОП препис ит ранни-киста да с:: :пирати ча

участниците.

т. на асиовавтте ч:І.І8І. .във от 3011. в еаии и същи аси с изпрятиаието иу ва
унвстаттттттте, рсшеттието. заедно е ттротоколитс ав са ттубпикувв в профила па купувача ив

сисктроината страница иа вьътпжиІапя по препиеявтв на общссхвсната поръчка ав
спсктроиепадрес : щит остоатоьпаьохптсвоолт.

и: решението може аа се обжалва в ІО-днсвсн срок от ттолучвването иу пре::
коипсии ш защита на кпикургннилїа.

възложитвл: В?
управител иа СБПЛРІІФЗ 1 ТА ПІЕТКА
БЪЛГАРСКА“ воод;

/л-р Елена Шиповв/


