
ПрОТОКОЛ /работен № 21
от дейността на комисията назначена със заповед № 0657/11.11.2014 г. 

на Изпълнителния директор на МБАЛ - Хасково АД, за разглеждане, оценка и 
класиране на получените оферти в Открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет:
Доставка на готова храна по диети за пациенти в Многопрофилна болница за 

активно лечение -  Хасково АД”

Днес 14.11.2014 г. от 11:00 часа, в административната сграда на МБАЛ - Хасково 
АД, се събра комисията назначена със заповед № 0657/11.11.2014г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛ - Хасково АД, за разглеждане, оценка и класиране на получените 
оферти в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Доставка на готова храна по диети за пациенти в Многопрофилна болница за 

активно лечение -  Хасково АД”

Явиха се всички основни членове както следва:

Председател -  Д-р Славея Димитрова Панкина -  Ръководител „Медицински дейности” 
на „МБАЛ-Хасково” АД 

и
Членовете: 1. Славея Георгиева Славова -  Главна медицинска сестра на „МБАЛ- 
Хасково” АД

2. Марияна Канева Николова -  Старша медицинска сестра на Урологично 
отделение в „МБАЛ-Хасково” АД

3. Кристиян Добрев Рангелов -  Главен юрисконсулт на „МБАЛ- Хасково” АД
4. Пламен Стефанов Лечев -  Юрисконсулт на „МБАЛ-Хасково” АД

АД

След направените констатации в протокол №1, комисията започна 
обработването на техническата оценка, намираща се в плик № 2 “Предложение за 
изпълнение на поръчката”, на участниците, които отговарят на изискванията за подбор, 
поставени от възложителя.

Допуснатите за оценяване оферти по предложението за изпълнение на 
поръчката са на една фирма-участник - Консорциум „Дусман Сървис 3”.

По посочените критерии за оценка от възложителя, предложението на участника
е:

Опит в дейността -  35 договора еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени за 2011, 2012 и 2013 г.;

Седмичен асортимент -  2 седмични менюта.

Съгласно методиката за оценяване на офертите комисията приема, че участника 
притежава най-голям опит в дейността и предлага най-голям седмичен асортимент, 
изчислени по следните формули:

К2 -  Опит в дейността -  (35 / 35) х 15 т. = 1 X 15 т. = 15 т.
КЗ -  Седмичен асортимент -  (2 / 2) х 10 т. = 1 х 10 т. = 10т,

Общата оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката е 
равна на К2 + КЗ или 15+ 10= 25 т.

След направените изчисления и отразени резултати, работата на комисията за 
това заседание завърши и същата взе решение, следващото й заседание да бъде на 
20.11.2014 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ-Хасково” АД , когато 
и където ще се отвори и оповести плика с предлаганата цена, за което председателят



на комисията -  д-р Славея Панкина да уведоми участника съгласно изискванията на 
ЗОП.


