
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦАЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПНЕВМО-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА" ЕООД

ПРОТОКОЛ
отваряне ценови оферти

Мз 2/07.11.2018 г.
за работата на комисията. назначена със Заповед Ј*Г9520/25.10.2018г.на управителя на

„СБПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД

На 07.11.2018г. от 12,00 часа в сградата на Специализирана болница за
продължително лечение и рехабилитация на пневмо-фтизиатрични заболявания
/СБПЛРПФЗ/ "Света Петка Българска" ЕООД, адрес гр. Велинград, ул. “4-ти
километър", ет. 2. ст.117, комисията за провеждане на процедура за възлагане на
открита обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждитена Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмо-
фтизиатрични заболявания /СБПЛРПФЗ/ "Света Петка Българска" ЕООД - 2018-
20І9г7“, открита с Решение .М 443/20.09.2018г., публикувано обявление в „Официаленвестник" на ЕС под номер 2018/Ѕ 183-413691 на 22.09.2018, в РОП Ма на поръчката:М2О0506-2018-0003 в следния състав:

Председател: : адв. Георги Попов - правоспособен юрист
Членове: 1 .Сашка Иванова Кацарова ~ главен счетоводител;

2.Надежда Ангелова Маринкова - Бегова - гл. м. сестра;
Откри публично заседание на основание чл. 54, ал.2 ППЗОП за отваряне на

допуснатите ценови предложения на оферти в процедурата, като на заседанието не
присъстваха други външни лица или представители на участниците, или представители
на средствата за масова информация, надлежно уведомени със съобщение, обявено на
„профила на купувача“ на възложителя на 02.11.2018г.Председателят на комисията
обяви допустимостта на предложенията, отразени в ПротоколМ91/26.10.2018г.

1. КОМИСИЯТЗ. ПрИСТЪПИ КЪМ отваряне на ДОПУСНЕІТИТС ЦСНОВИ ПрСДЛОЖСНИЯ ПО
реда на ТЯХНОТО входиране. КЗКТО СЛСДВЕІІ

1. Участникът с предложение с вх.І*Г9685/25.10.2018г., 12,00ч. - „Симид
Агро"ЕООД гр. Пловдив е представил плик с означение:

- „Предлагани ценови параметри“ образец по позиция ЈЧ°25, е в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която стоят подписите на комисията. След отварянето и се
установиха Ценово предложение по образец. Председателят на комисията обяви
предложените цени. Позиция Маб-Хляб и тестени изделия-обща стойност 40456,50
лева.

По останалите позиции (1,2,3,4 и 6) е подадено само по едно предложение
М9683/25.10.2018г., на „Фууд деливъри експрес“ЕООД. Във връзка с мотивите от Про-
токол Ј~Г91/26.1О.2018г. и предлагането на оферта с вх.М9683/25.10.2О18г., на „Фууд де-
ливъри експрес“ЕООД гр. Пловдив по всички позиции (1,2,3,4,5 и 6) по които участва
за отстраняване на същата като непододяша и предвид правилото на чл.57, ал.1 от
ППЗОП. като констатира, че отделните запечатани непрозрачни пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри“ за позиции 1.2.3,4„5 и б, за които участва се намират



СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦАЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛН0ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПНЕВМО-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА" ЕООД

НСОТВОРСНИ С ПОДПИСИТЕ на ЧЛСНОВСТС на комисията. Предвид на НСДОПУСКЗНСТО на
ОФСРТИТСДО ОТВЗРЯНС на ЦСНОВИТС ПРСДЛОЖСНИЯПЛИКОВСТС остават НСОТВОрСІ-ІИ.

11. Комисията продължи работата си в закрито заседание на 16.1 1.2018г. 09,00ч.,
като пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците по Позиция
МЅ-Хляб и тестени изделия и направи съпоставка на ценовото предложение със зало-
жените в процедурата условия и техническата спецификация и констатира следното :

1.Единственотодопуснато Ценово предложение е изготвено по изисквания от възложи-
теля образец и отговоря на всички изисквания на възложителя.;
2.Комисията класира на първо място предложение с вх.Ј*Г9685/25.10.2018г., 12,00ч. -
„Симид Агро“ЕООД гр. Пловдив с обща стойност 40456,50 лева и предлага на възло-
жителя да сключи договор със същия.
3. Предвид на изложеното в Протокол М91/26.10.2018г. и на основание чл.107, т.1 отЗОП, във вр. с чл.56, ал.5 и чл.57, ал.1 и ал.3, т.2, б.“а“ от ЗОП и @2, т.25 от ДР на ЗОП
предлага за отстраняване като непододяща оферта с вх.Ј*Г9683/25.10.2018г., на „Фууд
деливъри експрес“ЕООД гр. Пловдив по всички позиции за които е подал предложе-
ния (1.2.3.4.5 и 6).

ІІІ. Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата по позиции
(1,2,3,4 и 6) на основание чл. 110, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗОП, тъй като не е подадена нито
една оферти или всички оферти за участие са неподходящи съгласно гореизложените
мотиви. както и след приключване на тази процедура да проведе процедура по
договаряне със съответни кандидати.

С така извършените дейности комисията приключи работата си по разглеждане,
оценяване и класиране на предложенията, като резултатите ще бъдат отразени в доклад,
който на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, заедно с цялата документация ще се предаде
на възложителя за утвърждаване.
Председател:
Членове: 1 .С

2.На :тра;


