
ПрОТОКОЛ Iработен № 31
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 20.11.2014 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

АД

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

Главен юрисконсулт Рангелов съобщи, че се пристъпва към отварянето на 
ценовото предложение на единствената фирма участник:

1. Отвори се плик “Предлагана цена” на Консорциум „Дусман Сървис 3”, за 
“Доставка на готова храна по диети за пациенти в Многопрофилна болница за 
активно лечение -  Хасково АД” и се установи сборната предложената цена на 
всички диети, съответстващи на техническото предложение на фирмата, в размер на 
23,60 лв. без ДДС. Ценовото предложение се подписа от Марияна Николова, Славея 
Славова и Кристиян Рангелов -  членове на комисията.

С това публичната работа на комисията приключи в 10:15 часа и главен 
юрисконсулт Рангелов помоли упълномощения представител на фирмата участник в 
процедурата да напусне заседанието й.

Пристъпи се към следващия етап от работата на комисията, а именно оценка на 
офертата на единствената фирма участник

Участник К1 - К2 - Опит в К З - к о  -
Предложена дейността Седмичен Комплексна

цена /т./ асортимент оценка /т./
„Дусман 

Сървис 3”
75 15 10 100



На основание извършеното оценяване на офертата, комисията 
предлага следното класиране на участника по комплексна оценка :

Участник К1-
Предложена 

цена /т,/

К2- Опит в 
дейността

К З -
Седмичен

асортимент

ко-
Комплексна 
оценка /т./

Класиране

„Дусман
Сървис

3”

75 15 10 100 1

Същата реши да продължи работа в следващо заседание, което насрочва за 
21.11,2014 г. от 9:00 часа в административната сграда на „МБАЛ -  Хасково” АД.


