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Днес 05.08.2014 г., в 10:00 часа, комисия назначена за разглеждане, оценка и 
класиране на постъпилите оферти за обществена поръчка чрез Публична покана с 
предмет: "Денонощна въоръжена физическа охрана на „МБАЛ-Хасково” АД",
назначена със Заповед 0479/27.07.2014г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ- 
Хасково” АД

1. Инж. Левент Насуф -  Началник отдел „СД”
2. Пламен Лечев -  Юрисконсулт
3. Кристиян Рангелов -  Главен юрисконсулт

се събра във връзка с разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти 
за обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: „Денонощна въоръжена 
физическа охрана на „МБАЛ-Хасково” АД".

На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и други лица.

Постъпилата оферта е 1 /една/ на брой, надлежно отбелязана във входящия 
регистър. След като се убеди, че офертата е подадени в срок, по отбелязване върху 
регистъра, се премина към разглеждането й:

1.„Сикюрити Глобъл” ЕООД е представило оферта на 04.08.2014 г. в 
съответствие с Публичната поканата и предложена цена за един месец в 
размер на 5 250 лв. /пет хиляди двеста и петдесет лева/ без включен ДДС.

Водена от горното комисията реши:

Класира офертата, съгласно посочения критерий за оценяване в 
Публичаната покана, а именно най-ниска предложена цена:

Тел. цент р.:038/606 700; 606 800; 
e-mail: mbal_haskovo@mail.bg

П Р О Т О К О Л
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Гво място „Сикюрити Глобъл” ЕООД гр. Пловдив с предложена цена за един месец в 
размер на 5 250 лв. /пет хиляди двеста и петдесет лева/ без включен ДДС.

Комисията предлага участникът класиран на първо място „Сикюрити 
Глобъл” ЕООД, със седалище и адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 92 В, 
ет. 5, да бъде определен за изпълнител.

Протоколът се състави на 05.08.2014 г. и е предаден на възложителя на 
06.08.2014 г. в 09:00 часа заедно с цялата документация.

Комисия в състав:
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