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Комисията получи постъпилите оферти за участие в процедурата и 
утвърден от възложителя списък на участниците и представените оферти. 
Предаването се извърши по реда, предвиден в т.6.4 от Вътрешните правила за 
възлагане на обществени поръчки. 

Председателят на комисията откри заседанието. 
Комисията констатира, че в срока за подаване на оферти за участие в 

процедурата, посочен в Публичната покана – 10.08.2015г., 15.30ч., са 
постъпили две оферти, както следва : 

1. Оферта от „СВЕЖЕСТ-98” АД, гр.Разград, с Вх.№ РД-
263/10.08.2015г., постъпила в 15.15ч.; 

2. Оферта от „ЕВРОХИМ-ГРУП” ООД, гр.Габрово, с Вх.№ РД-
264/10.08.2015г., постъпила в 15.25ч. 

 

Няма постъпили оферти след обявения краен срок за представянето им. 
 

Всеки от членовете на комисията подписа декларация, съгласно чл.101г 
ал.2 от ЗОП, за съответствие на обстоятелствата по чл.35 ал.1 т.2-4 от ЗОП. 
Декларациите се предадоха на възложителя. 

Съгласно чл.101г ал.3 от ЗОП във вр. с чл.68 ал.3 от ЗОП и подраздел 
„Допълнителна информация” от раздел ІІІ на Публичната покана, участниците 
в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 
на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при 
отваряне на офертите и извършване на останалите действия посочени в чл.101г. 
ал.3 от ЗОП. Председателят на комисията покани присъстващите лица да се 
легитимират. На заседанието присъства представител на участник в 
процедурата, който се легитимира с документ за самоличност /лична карта/ и се 
вписа в Списък, удостоверяващ присъствието му, а именно:  Пеньо П. Пенев, 
законен представител на участника „СВЕЖЕСТ-98”АД, овластено лице по 
чл.235 ал.2 от ТЗ.  

Председателят на комисията обяви предмета на поръчката, регламента 
за провеждане на процедурата, съгласно приложимите разпоредби на ЗОП, 
критерия за оценка на офертите – „най-ниска цена” и останалите условия на 
възложителя, посочени в документацията към Публичната покана, след което 
комисията започна своята работа. 

Комисията констатира, че пликовете с подадените оферти са 
запечатани, непрозрачни, с ненарушена цялост, надписани в съответствие с 
изискванията на възложителя в документацията по процедурата, с отразени 
върху всеки от тях пореден номер, входящ номер, дата и час на подаването им. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на 
тяхното постъпване в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД. 

 
Председателят на комисията разпечата плика с офертата на участника – 

„СВЕЖЕСТ-98” АД /с Вх.№ РД-263/10.08.2015г./, оповести документите и 
информацията, които той съдържа и всички членове на комисията и 
присъстващият представител на участник в процедурата подписаха на всяка 
страница съдържащия се в него документ – Оферта /включваща техническо и 
ценово предложения/. Председателят на комисията оповести предлаганата 
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цена от „СВЕЖЕСТ-98” АД в документа „Оферта”- в размер на 1,19 лева 
/един лев и деветнадесет стотинки/ с включен ДДС, представляваща крайна, 
фиксирана цена за извършване на дейностите, включени в услугата предмет на 
поръчката, на 1/един/ килограм чисто, сухо пране, изтеглено след цялостното 
му обработване от изпълнителя, при предаването му на възложителя. В 
офертата се съдържат следните документи: 1. Списък на документите в 
офертата, оригинал; 2. Оферта - по образец, оригинал; 2. Извлечение /заверено 
от участника/ от публичния регистър, воден от РЗИ-Разград на обектите с 
обществено предназначение по чл.36 ал.3 от Закона за здравето, съдържащо 
данните по вписването в регистъра на обекта, с който разполага участника, 
необходим за изпълнение на поръчката, както и данните на участника, 
упражняващ дейността; 3. Удостоверение за вписване в регистъра на обект с 
обществено предназначение № 1717000147/27.06.2005г. на РИОКОЗ-Разград; 4. 
Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника, 
необходимо за изпълнение на поръчката - по образец, оригинал, с приложено 
Извлечение от счетоводните регистри на участника по сметка 204 „Машини, 
съоръжения, оборудване” към 07.08.2015г., оригинал; 5. Декларация за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП от лицето, 
овластено по чл.235 ал.2 от ТЗ да представлява дружеството - по образец, 
оригинал; 6. Декларация във връзка с чл.3 т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 
- по образец, оригинал; 7. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена 
от участника гаранция за участие в процедурата под формата на парична сума, 
в размер на 500 лева, оригинал; 8. Удостоверение от 06.08.2015г. на АВ СР-
Разград за актуалния статут, ЕИК и вписаните обстоятелства и обявени актове 
по партидата на „Свежест-98”АД в Търговския регистър, воден от АВ, 
оригинал. 

 
Председателят на комисията разпечата плика с офертата на участника – 

„ЕВРОХИМ – ГРУП” ООД /с Вх.№ РД-264/10.08.2015г./, оповести 
документите и информацията, които той съдържа и всички членове на 
комисията и присъстващият представител на участник в процедурата подписаха 
на всяка страница съдържащия се в него документ – Оферта /включваща 
техническо и ценово предложения/. Председателят на комисията оповести 
предлаганата цена от „ЕВРОХИМ – ГРУП” ООД в документа „Оферта”- в 
размер на 1,11 лева /един лев и единадесет стотинки/ с включен ДДС, 
представляваща крайна, фиксирана цена за извършване на дейностите, 
включени в услугата предмет на поръчката, на 1/един/ килограм чисто, сухо 
пране, изтеглено след цялостното му обработване от изпълнителя, при 
предаването му на възложителя. В офертата се съдържат следните документи:  
1. Списък на документите в офертата, оригинал; 2. Оферта - по образец, 
оригинал; 2. Извлечение /заверено от участника/ от публичния регистър, воден 
от РЗИ-Габрово на обектите с обществено предназначение по чл.36 ал.3 от 
Закона за здравето, съдържащо данните по вписването в регистъра на обекта, с 
който разполага участника, необходим за изпълнение на поръчката, както и 
данните на участника, упражняващ дейността; 3. Декларация за техническото 
оборудване, с което разполага участника, необходимо за изпълнение на 
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поръчката - по образец, оригинал, с приложено Извлечение от счетоводните 
регистри на участника по сметка 204 „Машини, съоръжения, оборудване” към 
31.07.2015г., оригинал; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 
ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП от управителя на дружеството - по образец, оригинал; 6. 
Декларация във връзка с чл.3 т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - по образец, 
оригинал; 5. Квитанция към приходен касов ордер от 10.08.2015г. за внесена от 
участника гаранция за участие в процедурата под формата на парична сума, в 
размер на 500 лева, оригинал; 6. Удостоверение от 07.08.2015г. на АВ СР-
Габрово за актуалния статут, ЕИК и вписаните обстоятелства и обявени актове 
по партидата на „Еврохим-Груп” ООД в Търговския регистър, воден от АВ, 
оригинал; 7. Сертификати, доказващи въведени от участника системи за 
управление на качеството, на околната среда и здравето и на безопасността при 
работа, с обхват, съответен на предмета на поръчката – 3 броя, заверени копия; 
8. Удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено 
предназначение № 0717002444/23.04.2008г. на РИОКОЗ-Габрово. 

 
Председателят на комисията обяви публичната част от заседанието за 

приключена в 11.15ч. и присъстващият представител на участник в процедурата 
напусна помещението.  

Комисията продължи своята работа по проверка и разглеждане на 
представените документи в офертите на участниците, в закрито заседание.  

 
Комисията извърши проверка на документите и информацията в плика 

от офертата на „СВЕЖЕСТ-98” АД, с Вх.№ РД-263/10.08.2015г., с оглед 
тяхната пълнота и редовност и за съответствие с поставените изисквания от 
възложителя, посочени в Документацията за участие в процедурата, както и 
извърши проверка в съответните публични регистри относно актуалния правен 
статут на търговеца и данните по вписването на обекта с обществено 
предназначение, посочен от участника, за извършване на дейността.  В 
Офертата, участникът е посочил собствен обект, с който разполага за 
извършване на услугата по предмета на поръчката, находящ се в гр.Разград, 
вписан с инд.рег.№ 1717000147 от 27.06.2005г. в регистъра по чл.36 ал.6 от 
Закона за здравето на РЗИ-Разград и е декларирал, че при изпълнение на 
поръчката няма да ползва подизпълнители. Въз основа на извършената 
проверка, комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ : 

1. Констатира, че в офертата на „СВЕЖЕСТ-98” АД се съдържат 
всички необходими документи и информация, съгласно изискванията на 
възложителя, посочени в публичната покана и документацията към нея, 
представените документи са редовни, участникът отговаря на поставените 
изисквания /вкл. за технически възможности/ и направените от него 
предложения са в съответствие с поставените изисквания. 

 
Комисията извърши проверка на документите и информацията в плика 

от офертата на „ЕВРОХИМ – ГРУП” ООД, с Вх.№ РД-264/10.08.2015г., с 
оглед тяхната пълнота и редовност и за съответствие с поставените изисквания 
от възложителя, посочени в Документацията за участие в процедурата, както и 
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извърши проверка в съответните публични регистри относно актуалния правен 
статут на търговеца и данните по вписването на обекта с обществено 
предназначение, посочен от участника, за извършване на дейността.  В 
Офертата, участникът е посочил собствен обект, с който разполага за 
извършване на услугата по предмета на поръчката, находящ се в гр.Габрово, 
вписан с инд.рег.№ 10717002444 от 23.04.2008г. в регистъра по чл.36 ал.6 от 
Закона за здравето на РЗИ-Габрово и е декларирал, че при изпълнение на 
поръчката няма да ползва подизпълнител.  Въз основа на извършената 
проверка, комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ : 

2. Констатира, че в офертата на „ЕВРОХИМ – ГРУП” ООД се 
съдържат всички необходими документи и информация, съгласно 
изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и 
документацията към нея, представените документи са редовни, 
участникът отговаря на поставените изисквания /вкл. за технически 
възможности/ и направените от него предложения са в съответствие с 
поставените изисквания. 

 
С оглед гореизложеното, комисията единодушно взе следното  

 

РЕШЕНИЕ : 
3. Допуска до оценяване в процедурата, по реда на глава VІІІ”а” от 

ЗОП, с предмет: „Извършване на перални услуги за нуждите на 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, включващи пране, дезинфекциране, 
изсушаване, изкърпване и гладене на неинфектирано и инфектирано болнично 
бельо, постеловъчен и друг текстилен инвентар и работно облекло на персонала 
на лечебното заведение”, постъпилите оферти на участниците – 
„СВЕЖЕСТ-98” АД и „ЕВРОХИМ – ГРУП” ООД. 

 
Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. 
Предлаганата цена представлява крайна цена в лева с ДДС за 

извършване на дейностите, включени в услугата, предмет на поръчката, на 1 
/един/ килограм чисто сухо пране, изтеглено след цялостното му обработване 
от изпълнителя, при предаването му на възложителя. Предложената от 
участника цена не може да надвишава 1,20 лева с ДДС. На първо място се 
класира участникът, предложил най-ниска цена. 

Предлаганата цена от „СВЕЖЕСТ-98” АД е 1,19 лева с ДДС. 
Предлаганата цена от „ЕВРОХИМ–ГРУП” ООД е 1,11 лева с ДДС. 
 
Въз основа на резултатите, получени при разглеждането на офертите и 

оценка на офертите, съобразно определения от Възложителя критерий за 
оценка - „най-ниска цена”,  комисията единодушно взе следното  

РЕШЕНИЕ : 
4. Класира участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане 

и оценяване в процедурата за възлагане на обществена поръчка, по реда на 
глава VІІІ”а” от ЗОП, с предмет: „Извършване на перални услуги за 
нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, включващи пране, 
дезинфекциране, изсушаване, изкърпване и гладене на неинфектирано и 
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инфектирано болнично бельо, постеловъчен и друг текстилен инвентар и 
работно облекло на персонала на лечебното заведение”, както следва : 

- на първо място – „ЕВРОХИМ – ГРУП” ООД, с предлагана цена в 
размер на 1,11 лева с ДДС; 

- на второ място – „СВЕЖЕСТ-98” АД, с предлагана цена в размер 
на 1,19 лева с ДДС. 

 
 
Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на 

обществената поръчка с предмет: „Извършване на перални услуги за 
нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, включващи пране, 
дезинфекциране, изсушаване, изкърпване и гладене на неинфектирано и 
инфектирано болнично бельо, постеловъчен и друг текстилен инвентар и 
работно облекло на персонала на лечебното заведение”, да бъде определен 
горепосочения, класиран на първо място участник и със същия да се 
сключи договор за възлагане на поръчката. 

 
 
Председателят на комисията закри заседанието на 18.08.2015., в 10.00ч. 
С това комисията изпълни поставените й задачи за отваряне, 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в 
процедурата.  

Настоящия протокол се състави на 18.08.2015г., в един екземпляр. 
 

 
 
КОМИСИЯ : 
 
 
Председател:  . . .чл.2 от ЗЗЛД. . . . 
                            /м.с. Ф.Кърова/ 
 
 
 
    Членове: 1. . . .чл.2 от ЗЗЛД. . . . 
                                 /З.Илиев/  
 

 
 

2. . . .чл.2 от ЗЗЛД. . . . 
            /Ц. Ботева/         


