СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
София 1431, бул. "Акад. Иван Гешов " № 19

тел.: 80 54 210; факс: 80 54 344

УТВЪРЖДАВАМ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/ЛЮБЧО ПЕНЕВ/

ПРОТОКОЛ
2oi6r.
В изпълнение на Решение № 280 / 13.04.2016г. на Изпълнителния директор на
СБАЛББ „Света София" ЕАД - Любчо Пенев, се събра Комисия в състав:
Председател: Иванка Христова - счетоводител
Членове:
1. Камелия Паунова - домакин
2. Анна Малечкова - организатор обществени поръчки
На основание Чл.101а от ЗОП, във връзка с Чл.14, ал.4 от ЗОП, с
Публична покана изх. № 529 / 13.04.2016г., публикувана в РОП под № 9052598 от
13.04.2016г., са получени оферти за Изработка и доставка на ваучери за храна по
Наредба №11 в СБАЛББ "Света София" Е А Д от:
1. Вх. № 586 / 22.04.2016г. - „ИДЪНРЕД Б Ъ Л Г А Р И Я " А Д
На 27.04.2016г. от 10.00 часа в аудиторията на СБАЛББ „Света София" Е А Д
Комисията започна своята работа, като получи офертите по опис от техническия
сътрудник в канцеларията. Членовете на Комисията подписаха декларация за
обстоятелствата по Чл.35, ал.1, т.2 - 4 от ЗОП. На заседанието не присъстваха
представител на участника.
Комисията отвори офертата, председателят оповести предлаганата цена, след
което членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото и ценово
пердложение на участника. Комисията провери
представените документи и
констатира - представени са и редовни всички изискуеми документи.
Няма пречка от юридическа гледна точка участникът да бъде допуснат до
класиране.

Въз основа на констатираното и на основание Чл.101д от ЗОП, Комисията
предлага на Изпълнителния директор на СБАЛББ „Света София" ЕАД да сключи
договор за Изработка и доставка на ваучери за храна по Наредба №11 с
„ИДЬНРЕД БЪЛГАРИЯ" АД с цена за изработка и доставка 0,5% от номинала
на заявените ваучери.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, Комисията предава на Възложителя,
настоящия протокол за утвърждаване с цялата документация към него.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, протоколът да бъде изпратен на участника
и публикуван в профила на купувача.

КОМИСИЯ:
Председател: Иванка Христова
Членове:

1. Камелия Паунова
2. Анна Малечкова -

