
УТВЪРЖДАВАМ: 

Д-р Стела Стефанова 

Възложител: 

Дата:…….. 

 

ПРОТОКОЛ 

По чл.97, ал.4 от ППЗОП 

Днес, 19.12.2019 година, на основание заповед № 529/19.12.2019 г. на Управителя на СБАЛПФЗ „Д-

р Трейман“ ЕООД- Д-р Стела Стефанова, в сградата на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, гр. Велико 

Търново, от 10,30 часа се проведе заседание на комисията по чл. 97, ал. 1 от ППЗОП за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на пакетирана храна за пациенти на СБАЛПФЗ „Д-

Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново. 

Комисия в състав: 

Председател: Цветелина Станчева Димитрова- правоспособен юрист; 

И ченове:  1. Ваня Георгиева Георгиева- касиер- счетоводител; 

  2. Таня Тодорова Евтимова- домакин; 

 Определените на комисията със заповедта задачи са: отваряне, разглеждане, оценка и 

класиране на участниците. 

 В определения срок- до 17,00 часа на 18.12.2019 г. е постъпила една оферта за участие, 

както следва: 

1. ЕТ „Йорданка Андреева-Веселина“, гр. Велико Търново, ул.“Ален мак“ № 13, вх.В, ет.2. 

Офертата е получена на 12.12.2019 г. 14.15 часа и е с вх. № 1156/12.12.2019 г. 

На заседанието не присъства представител на участника. 

Преди офертите да бъдат отворени, членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, 

ал.2 от ЗОП. 

 Пристъпи се към отваряне на офертата. Офертата е поставена в непрозрачна опаковка 

/плик/ с ненарушена цялост, запечатана и надписана, съгласно поставените изисквания. 

1. ЕТ „Йорданка Андреева- Веселена“: 

След отваряне на плика с офертата комисията обяви ценовото предложение, както следва: 

- Среднодневна стойност на храноден за десетдневно лятно меню е с  цена без ДДС- 

2,92 лв. и среднодневна стойност на храноден за десетдневно зимно меню е с  цена 

без ДДС- 2,91 лв. 

 



С това завърши публичната част от заседанието на комисията. 

След това комисията продължи своята работа с разглеждане по същество на представените 

документи 

1. ЕТ „Йорданка Андреева- Веселена“- представените документи са пълни и изрядни и 

отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя. 

Техническото предложение включва: 

- Срок на валидност на предложението- 60 календарни дни, считано от крайния срок за 

подаване на оферти. 

- Срок за изпълнение на поръчката- сутрин до 7,30 часа, обяд- до 12,00 часа, вечеря- до 

17,00 часа. 

- Представени са всички изискуеми приложения и декларации 

След разглеждане на ценовото предложение, комисията констатира, че предложените 

цени на отделните менюта и диети не надвишават определената с условията на обявата 

стойност- не повече от 2,92 лв. без ДДС и участникът се допуска до участие в класирането: 

- 1 място: ЕТ „Йорданка Андреева- Веселена“ ЕИК 104091169, с предложена 

среднодневна стойност на храноден за десетдневно лятно меню е с  цена без ДДС- 2,92 

лв. и среднодневна стойност на храноден за десетдневно зимно меню е с  цена без 

ДДС- 2,91 лв. 

 

На основание извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД 

гр. Велико Търново с класирания на първо място участник. 

 С това, на 19.12.2019 г., в 13.00 часа комисията приключи своята работа и предава 

протокола на Възложителя за утвърждаване. 

 Настоящия протокол се състави в един екземпляр и се подписа от членовете на 

комисията. 

 

Председател: Цветелина Станчева Димитрова…………………………………….. 

И ченове:  1. Ваня Георгиева Георгиева- касиер- счетоводител; 

  2. Таня Тодорова Евтимова- домакин; 

 

 

 

 


