
ПрОТОКОЛ /работен № 1/
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 11.11.2014 г. от 10:00 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

По покана на председателят на комисията д-р Панкина, всички упоменати лица 
попълниха и подписаха декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 
35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

На заседанието бе поканена и присъства Валентина Димова Арабаджиева в 
качеството си на упълномощен представител на фирмата участник в процедурата.

Председателят на комисията представи членовете й и изчете представения на 
комисията от възложителя списък с участниците и представените оферти, както 
следва:

1. Консорциум „Дусман Сървис 3”, постъпила оферта на 10.11.2014 г. в 14:50 
часа -  запечатан непрозрачен плик, надписан според изискванията на 
възложителя.

След като членовете на комисията се убедиха лично и непосредствено в 
целостта на представения плик с оферта, комисията премина към отварянето му.

Отвори се плика-пакет на Консорциум „Дусман Сървис 3” -  в същия се 
намериха три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
- плик № 1 с надпис “Документи за подбор”
- плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”
- плик № 3 с надпис “Предлагана цена”

Пликът “Предлагана цена” се подписа от членовете на комисията -  Марияна 
Николова, Славея Славова и Кристиян Рангелов. Отвори се плик № 2 и документите в 
него също се подписаха от посочените по-горе лица. След което се отвори плик № 1 и



се оповестиха документите и информацията, които той съдържа и се извърши 
проверка за съответствието им с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14.

С това публичната работа на комисията приключи в 10:30 часа,и председателя 
на комисията д-р Славея Панкина помоли упълномощеният представител на фирмата 
участник в процедурата да напусне заседанието й.

Пристъпи се към следващия етап от работата на комисията, а именно 
констатациите относно наличието и редовността на представените от участниците 
документи в плик № 1 -  “Документи за подбор”.

За единствения участника Консорциум „Дусман Сървис 3” комисията 
констатира следното: налични и редовни документи, изискани от възложителя 
съгласно чл. 56, ал. 1 , т. 1 -  7, 12 -  14 от ЗОП.

Същата реши да продължи работа в следващо заседание, което насрочва за 
14.11,2014 г. от 11:00 часа в административната сграда на МБАЛ - Хасково АД.

Членове: 1

Председател:

2


