
                                 ПРОТОКОЛ    

 

За отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в 
обществена поръчка с предмет: „Извършване на перални услуги за нуждите на 

МБАЛ ”Свети Иван Рилски-Разград»АД, включващи пране, дезинфекция, 

изсушаване, изкърпване и гладене на неефектирано и инфектирано болнично 

бельо, постелъчен и друг текстилен инвентар и работно облекло на персонала на 

лечебното заведение, както и предоставяне за ползване на болнично постелъчно 

бельо/оборотно бельо/ собственост на изпълнителя »  

 

Днес 15.09.2016г. в 14.00 часа  комисията назначена със заповед . на изп. директор на 
МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград” АД в състав: 
Председател: Белгинар Емин –главна медицинска сестра; 
 Членове:  1. адв. Димо Борисов – юрид. консултант; 
        2. Йорданка Тачева- главен счетоводител; 

        3. Росица Лазарова - счетоводител; 

         4. Даяна Цветкова – мед. консултант.  
 се събраха в стая № 5 на втори етаж, Административна сграда в МБАЛ „Св.Иван 

Рилски-Разград” АД, в град Разград, ул. „Коста Петров” №2 за да отвори, разгледа, 
оцени и класира подадени оферти за участие в обществена поръчка с предмет: 
„Извършване на перални услуги за нуждите на МБАЛ ”Свети Иван Рилски-

Разград»АД, включващи пране, дезинфекция, изсушаване, изкърпване и гладене 

на неефектирано и инфектирано болнично бельо, постелъчен и друг текстилен 

инвентар и работно облекло на персонала на лечебното заведение, както и 

предоставяне за ползване на болнично постелъчно бельо/оборотно бельо/ 

собственост на изпълнителя »  

 

  Председателят на комисията откри заседанието.  

 Комисията констатира , че в срока за подаване на оферти за участие в 

процедурата са постъпили четири оферти както следва:  
1. Оферта на „Актив Клийн” ООД гр. Севлиево, с вх. № РД-125/13.09.2016г. 

постъпила в 15.16 часа; 
2. Оферта на „Конпротър 2002” ООД гр.Свищов, с вх. №РД-

126/13.09.2016г.,постъпила в 15.18 часа; 
3. Оферта на „Фокс-ГД” ЕООД село Горни Дъбник, с вх. № РД-

127/14.09.2016г.постъпила в 9.30 часа; 
4. Оферта на „Еврохим Груп” ООД град Габрово, с вх. № РД-128/14.09.2016г. 

постъпила в 14.46 часа. 
 

Комисията констатира, че пликовете с подадените оферти са запечатани, 

непрозрачни и с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне на 
офертите по реда на тяхното постъпване.  
Председателят на комисията отвори плика с офертата на  Актив Клийн” ООД 

гр.Габрово .    

Комисията констатира, че всички изискани от възложителя документи са налице.  
Председателят на комисията отвори плика с офертата на  „Конпротър 2002” 

ООД гр.Свищов .    
Комисията констатира, че всички изискани от възложителя документи са налице.  
Председателят на комисията отвори плика с офертата на Еврохим Груп” ООД 

град Габрово .    



Комисията констатира, че всички изискани от възложителя документи са налице.  
Председателят на комисията отвори плика с офертата на  „Фокс-ГД” ЕООД село 

Горни Дъбник  .    

Комисията констатира, че всички изискани от възложителя документи са налице.  
 

І. Комисията реши: Допуска до участие в  процедурата всички 4 на брой 

кандидати. 

 

Комисията пристъпи към запознаване с направената от участниците ценово 

предложение. 
 Ценовото предложение на  „Актив Клийн” ООД гр. Севлиево е в размер на 1.07 

лева с ДДС или 0.89 лева без ДДС. 

 Ценовото предложение на  „Конпротър 2002” ООД гр.Свищов е в размер на 1.03 

лева с ДДС или 1.03 лева без ДДС. 

 Ценовото предложение на  „Фокс-ГД” ЕООД село Горни Дъбник  е в размер на 
0.96 лева с ДДС или 0.80 лева без ДДС. 

Ценовото предложение на  „Еврохим Груп” ООД град Габрово   е в размер на 
1.06 лева с ДДС или 0.88 лева без ДДС. 

 

Въз основа на направените ценови предложения и поставените изисквания в 
процедурата комисията направи следното класиране на подадените оферти:  

 

Първо място - Фокс-ГД” ЕООД село Горни Дъбник  с ценово предложение  в 
размер на 0.96 лева с ДДС или 0.80 лева без ДДС. 

Второ място - „Конпротър 2002” ООД гр.Свищов с ценово предложение  в 
размер на 1.03 лева с ДДС или 1.03 лева без ДДС. 

Трето място - Еврохим Груп” ООД град Габрово   с ценово предложение  в 

размер на 1.06 лева с ДДС или 0.88 лева без ДДС. 

Четвърто място - Актив Клийн” ООД гр. Севлиево с ценово предложение  в 
размер на 1.07 лева с ДДС или 0.89 лева без ДДС 

 

Въз основа на направеното класиране Комисията реши: 

 

ІІ. Предлага на възложителя да сключи договор с участника класирани на 

първо място.  При отказ от страна на участника класиран на първо място 

да сключи договор или при непредставяне от негова страна на изискуемите 

се документи за сключване на договор да се предложи на участника 

класиран на второ място да сключи договор.  

 

 Белгинар Емин …чл.2 от ЗЗЛД…. 

    

 адв. Димо Борисов …чл.2 от ЗЗЛД… 

         

Йорданка Тачева …чл.2 от ЗЗЛД…. 

        

Росица Лазарова …чл.2 от ЗЗЛД…. 

          

Даяна Цветкова …чл.2 от ЗЗЛД…. 

         

 


