
 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 1 

 

 
 Днес, 15.10.2015 год. в 09.00 часа, в гр. София, бул. “Никола Петков” № 56 в 

сградата на СБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, библиотека се проведе заседание на 

комисия по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Ежедневни доставки на готова болнична храна по диети и готова храна за дежурен 

персонал на СБАЛО Проф. Бойчо Бойчев ЕАД”, назначена със Заповед № 

223/15.10.2015 год., в състав: 

Председател: Даниела Николова Некова – гл. Мед. Сестра; 

1. Мария Павлова Тенева – Медникаров – ст. Мед. Сестра; 

2. Милка Николаева Младенова – счетоводител; 

3. Иван Йорданов Иванов – външен експерт № 2111 с квалификация 

“Специалист по хранене”; 

4. Иванка Андреева Андреева - квалификация „Юрист” 

 

 В срока 14.10.2015 год. за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “„Ежедневни доставки на готова болнична храна по 

диети и готова храна за дежурен персонал на СБАЛО Проф. Бойчо Бойчев ЕАД” е 

подадена оферта с вх. № 1 от 13.10.2015 год. в 14.50 часа. 

 При отварянето на офертата участва упълномощен представител на фирма П 

Дусман ЕООД с представено надлежно пълномощно – г-жа Красимира Кирилова 

Кирова. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата: 

  

Вх. № 1 /13.10.2015 год. в 14.50 часа от фирма „П. Дусман” ЕООД; 

 

 Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал.4 от ЗОП комисията отвори офертата и 

провери наличието на три отделни запечатани плика. Трима членове на комисията  

подписаха плик № 3, като плик № 3 се не подписа  от представител на присъстващите 

участници, тъй като участва само представител на фирмата подала офертата. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал.5 от ЗОП  комисията в присъствието на 

представители на присъстващия участник отвори плик № 2, като трима от членовете на 

комисията подписа всички документи, съдържащи се в плик № 2. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 на офертата и оповести 

документите, които той съдържа в присъствието на упълномощен представител на 

участника. 

 Комисията попита присъстващия представител има ли забележки или въпроси 

към комисията – нямаха такива. Беше им разяснено, че съгласно разпоредбата на чл. 68, 

ал.7 от ЗОП   ще бъдат уведомени по факс, като им бъде изпратен препис-извлечение от 

протокол с констатациите, относно наличието и редовността на представените 

документи в плик № 1, както и ще бъде посочена дата и час за отваряне на ценовата 

оферта на участника. 



 Комисията закри откритото заседание на комисията и продължи работата си при 

закрити врати. 

  Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал.10 от ЗОП комисията пристъпи към 

проверка на съответствието на документите  в плик № 1 с изискванията за подбор, 

поставени от Възложителя. 

Вх. № 1 /13.10.2015 год. в 14.50 часа от фирма „П. Дусман” ЕООД – комисията 

установи наличието на всички изискуеми документи и допуска участника до по-

нататъшно участие в процедурата. 

Комисията на следващото си заседание ще направи оценка по показател 

Техническа оценка и ще оповести датата, часа и мястото на отваряне на ценовата 

оферта, като следва за това да се уведоми участника по факс или писмо с обратна 

разписка. 

 

 

  

 Комисията поради изчерпване на работата си закри заседанието в 10.30 часа на 

15.10.2015 год. 

 

 

 

 

     Председател: 

       /Даниела Некова/ 

     Членове: 

     1.  

     /Мария Танева – Медникарова/ 

     2.  

     /Милка Младенова/ 

     3.  

     /Иван Иванов – външен експерт/ 

     4.  

     /Иванка Андреева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


