
 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 3 

 

Днес, 30.03.2018г. в 13.00 часа в ЦПЗ- Благоевград ЕООД, в кабинета на управителя 

се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-07-168/26.03.2018г. на 

управителя  на ЦПЗ - Благоевград ЕООД за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание от Закона за обществените поръчки за 

определяне на изпълнител на обществената поръчка,  с предмет: „ЕЖЕДНЕВНО 

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА  ЗА НУЖДИТЕ НА  ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – 

БЛАГОЕВГРАД ЕООД ” в състав: 

 Председател : Росица Кирилова Велинова – на длъжност гл.счетоводител ЦПЗ – 

Благоевград ЕООД  

Членове :     1.  Велимира Георгиева Календерска - на длъжност Главна медицинска 

сестра в ЦПЗ – Благоевград ЕООД 

                         2.Цвета Валентинова Рангелова – адвокат АК - Благоевград 

 Комисията заседава в основния си състав, без участие на резервен член. 

Настоящото заседание на комисията е насрочено на основание чл.57, ал.3 ППЗОП 

за публично отваряне, разглеждане и оценка на допуснатите до този етап оферти, за 

което обстоятелство е публикувано  Съобщение на 26.03.2018 г. в профила на купувача 

на ЦПЗ – Благоевград ЕООД. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника или на  

средствата за масово осведомяване.  

Комисията  премина към отваряне на пликът, съдържащ ценово предложение на 

допуснатият до този етап участник – „ПИП 71“ ЕООД, гр.Благоевград. 

Пликът, съдържащ ценовото предложение на участникът „ПИП 71“ ЕООД  е с 

ненарушена цялост, запечатан, съдържащ три подписа на членове на комисията по реда 

на чл.54, ал.4 ППЗОП. След като бе отворен се установи, че съдържа ценово 

предложение по образец на възложителя, подписано и подпечатано,  както и 

остойностени сезонни, дневни менюта за всяка една от диетите и за дежурен персонал.   

Кратко описание на ценовото предложение на участникът „ПИП 71“ ЕООД – гр. 

Благоевград : 

Този участник предлага: 

1. средна цена на храноден за диета № 15 – 3.75 /три лева и седемдесет и пет 

стотинки/ лв. без ДДС, и 4.50 /четири лева и петдесет стотинки/ лв. с вкл. ДДС.  Обща 

стойност на договора – 158 520.00 лв. /сто петдесет и осем  хиляди и петстотин и 

двадесет лева/ без ДДС и 190.224.00 лв  /сто и деветдесет хиляди двеста двадесет и 

четири лева/ с вкл.ДДС. 

2. средна цена на храноден за диета № 9 – 4.05 /четири лева  и пет стотинки/ лв. 

без ДДС, и 4.86  /четири лева и осемдесет и шест  стотинки/ лв. с вкл. ДДС.  Обща 

стойност на договора – 4 264.65 заличено на основание ЗЗЛД лв /четири хиляди двеста 

шестедесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки/ без ДДС и 5 117.58 /пет хиляди 

сто и седемнадесет лева и петдесет и осем стотинки/ с вкл.ДДС. 

3.  средна цена на храноден за диета № 1 – 3.75 /три лева и седемдесет и пет 

стотинки/ лв. без ДДС, и 4.50 /четири лева и петдесет стотинки/ лв. с вкл. ДДС. Обща 



 

 

стойност на договора – 1132.50 /хилядасто тридесет и два лева и петдасет стотинки/ без 

ДДС и 1359.00 /хиляда триста петдесет и девет лева/ с вкл.ДДС. 

4. средна цена на храноден за заличено на основание ЗЗЛД дежуен персонал – 2.00 

лв. /два лева/ без ДДС и 2.40 лева /два лева и четиридесет стотинки/ с вкл.ДДС. Обща 

стойност надоговора – 10232.00 лв. /десет хиляди двеста тридесет и два лева/ без ДДС и 

12278.40 /дванадесет хилядидвеста седемдесет и осем лева и четиридесет соттинки/ с 

вкл.ДДС. 

Комисията установи , че ценовото  предложение на участникът не надхвърля 

прогнозната стойност на обществената поръчка, съответства на предварително обявените 

условия на Възложителя и единодушно реши да допусне до класиране ценовото 

предложение на „ПИП 71“ ЕООД. 

Съгласно предварително обявения критерий „най-ниска предложена цена“, на 

основание чл. 58 ал.1 от ППЗОП и в съответствие с предварително обявеното от 

Възложителя комисията извърши следното класиране: 

      I място – Участник  “ПИП 71“ ЕООД- гр. Благоевград 

Предвид изложеното до тук и въз основа на класиране на офертата на допуснатия 

участник, представен по горе и  на основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП  КОМИСИЯТА 

 Въз основа на посоченото по-горе класиране комисията ПРЕДЛАГА  на 

Възложителя да сключи договор за „ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА  ЗА 

НУЖДИТЕ НА  ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ”  с класираният на първо 

място участник “ПИП 71“ ЕООД- гр. Благоевград 

С тези си действия комисията приключи работата си на 30.03.2018г. в 14.00 часа        

и на основание чл.60, ал.1 ППЗОП изготви доклад за резултатите от работата си. 

 

Председател : Росица Кирилова Велинова – на длъжност гл.счетоводител ЦПЗ – 

Благоевград ЕООД  - заличено на основание ЗЗЛД  

Членове :     1.  Велимира Георгиева Календерска - на длъжност Главна медицинска 

сестра в ЦПЗ – Благоевград ЕООД - заличено на основание ЗЗЛД  

                         2.Цвета Валентинова Рангелова – адвокат АК – Благоевград - заличено на 

основание ЗЗЛД  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


