Р Е Ш Е Н И Е
№ РД-08 -270
гр.Сливен, 11.06.2019 г.
На основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с
обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна за пациентите на
„МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД гр.Сливен по предварителна заявка от
менюта на Възложителя”, одобрена с Решение № РД-08-126/01.04.2019 г. на
Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински - Сливен” АД,
/Обявлението за която е публикувано в Регистъра на обществените поръчки в АОП
под № 839765 от 30.03.2018 г. и номер на поръчката в АОП 00705-2019-0004, която се
провежда по реда и условията на Закона за обществените поръчки и Доклад №
1/07.06.2019 г. по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, ведно с приложените към него Протоколи
№ 1/14.05.2019 г. и № 2/03.06.2019 г. от работата на комисия, назначена със Заповед
№ РД-08-211/14.05.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д -р Иван
Селимински-Сливен” – АД в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалинка Спасова – Зам.директор по административните дейности
на МБАЛ-АД-Сливен;
ЧЛЕНОВЕ: 1. адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен;
2. Красимира Танева – Главна мед.сестра при МБАЛ-АД-Сливен
3. Радост Симеонова – Организатор „Маркетинг” при МБАЛ-АД-Сливен;
4. Дарина Иванова – Инструктор – диетично хранене при МБАЛ-АД
Сливен;
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:1.м.с. Марина Кукова – Ст.мед. сестра на „Отделение по
ендокринология“ при МБАЛ- АД Сливен
2. Мариана Стойкова – Експерт обществени поръчки при
МБАЛ-АД-Сливен.
и след като взех предвид предложената от единствения участник оферта и
всички приложения към нея, които следва да бъдат оценявани с оглед предварително
избрания и обявен критерий: ''най – ниска цена'' за определяне на икономически
най-изгодната оферта и като споделям напълно становището, оценките и мотивите на
комисията, изразени в Доклада от работата на комисията и цитираните протоколи,
които са неразделна част от него
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ОБЯВЯВАМ
І. Следното крайно КЛАСИРАНЕ на постъпилите предложения в обявената
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и
доставка на храна за пациентите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД
гр.Сливен по предварителна заявка от менюта на Възложителя”, която се провежда по
реда и условията на Закона за обществените поръчки:
ОБЩО КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
І място “КЕЙ ЕНД ВИ” ООД гр. Сливен

– 3.16 лв. – 100.00 точки

ІІ. Предвид горното и на основание чл. 109 от Закона за обществените поръчки
ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: „Приготвяне
и доставка на храна за пациентите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД
гр.Сливен по предварителна заявка от менюта на Възложителя”, класирания на първо
място участник:
“КЕЙ ЕНД ВИ” ООД гр. Сливен
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаването му,
преписи от настоящото решение да бъдат изпратени до всички участници в
обществената поръчка.
На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП настоящото решение да бъде публикувано
в Профила на купувача на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен,
заедно с Доклад № 1/10.06.2019 г. и Протоколи № 1/14.05.2019 г. и № 2/03.06.2019 г.
от работата на комисията на електронната страница на Възложителя по преписката за
настоящата
обществена
поръчка
на
следния
електронен
адрес:
http://zop.mbal.sliven.net/auction/80/.
На основание чл.197, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки в 10 дневен
срок от уведомяването му за настоящото решение, всеки участник в процедурата за
възлагане на обществена поръчка може да го обжалва пред Комисията за защита на
конкуренцията.

Д-Р ВАСИСЛАВ ПЕТРОВ: Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ ИЗП.ДИРЕКТОР
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