
                         
 

  ПРОТОКОЛ 
 
  
 

Днес 14.10.2015г. на осн. чл. 101г ал.1 от ЗОП, във връзка със заповед № 
01845/18.08.2015г. за откриване на открита процедура с предмет „ Доставка на печатни 
материали за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград” АД по обособени позиции” 
се изготви настоящия протокол от комисия, назначена със заповед № 02303/ 
14.10.2015г. .на изпълнителен директор на МБАЛ Разград АД в състав: 
   
   Председател: адв. Димо Борисов- юридически консултант 
   Членове: Звездомир Илиев- ръководител направление АСД 

М.с. Белгинар Емин – старша медицинска сестра на 
Отделение по нервни болести   

 
 
 Комисията започна своята работа на 14.10.2015г. в 14.00 часа. 
 При провеждането на процедурата комисията констатира следното:  
 
 Процедурата е открита със заповед № 01845/18.08.2015г на изпълнителен 
директор.  
 В срока за представяне на офертите са постъпили оферти от следните участници 
по реда на тяхното постъпване: 
 1.Вх. № РД- 501/13.10.2015 от „КОТА ПРИНТ” ООД гр.Стара Загора ; 
 2. Вх. № РД -507/13.10.2015г. от „ ХАРТ ГОЛД” ООД гр.Разград.  
 
 При отваряне на офертите не са присъствали лица по чл.68, ал.3 от ЗОП. 
 Комисията пристъпи към разглеждане на плика с оферти. При отварянето не се 
установиха незалепени пликове, скъсани или неотговарящи на предварително 
обявените условия.  
 Комисията провери за всеки един от участниците и установи, че са 
комплектовани съгласно предварително обявените условия.  
  
Комисията пристъпи към отваряне на оферта на „КОТА ПРИНТ” ООД гр.Стара Загора 
. 
Членовете на комисията положиха своите подписи върху всеки един от приложените 
документи.  
 
 Комисията установи следното: Документите представени от „КОТА ПРИНТ” 
ООД гр.Стара Загора  отговарят на предварително обявените от възложителя условия. 
Комисията не изисква представяне на други документи и не откри нередовност в 
представените документи от участника.  
 Комисията се запозна с ценовото предложение на кандидата и установи, че 
същия предлага крайна цена в размер на 9054.60 лева с ДДС.   
 Комисията пристъпи към отваряне на оферта на  ХАРТ ГОЛД” ООД гр.Разград.  
 

Членовете на комисията положиха своите подписи върху всеки един от 
приложените документи.   



 Комисията установи следното: Документите представени от ХАРТ ГОЛД” ООД 
гр. Разград  отговарят на предварително обявените от възложителя условия. Комисията 
не изисква представяне на други документи и не откри нередовност в представените 
документи от участника.  
 Комисията се запозна с ценовото предложение на кандидата и установи, че 
същия предлага крайна цена в размер на 6552.60  лева с ДДС.   

Комисията установи следното: Документите представени от ХАРТ ГОЛД” ООД 
гр. Разград отговарят на предварително обявените от възложителя условия. Комисията 
не изисква представяне на други документи и не откри нередовност в представените в 
плик №1 документи от участника.  
  Комисията допуска до участие в класиране двамата кандидати. 
 Критерий за класиране на кандидатите е  най-ниска предложена цена крайна 
обща цена на офертата.   Водени от гореизложеното комисията класира на 1 място 
офертата на   кандидат ХАРТ ГОЛД” ООД гр. Разград и класира на 2 място   офертата 
на  КОТА ПРИНТ” ООД гр.Стара Загора. 
 
 Комисията препоръчва на възложителя да сключи договор с класирания на 
първо място кандидат - ХАРТ ГОЛД” ООД гр. Разград, след представяне на 
документите посочени в чл.101, ал.2 от ЗОП.  
  
 
 
 
 
 
   Председател: адв. Димо Борисов- . .чл.2 от ЗЗЛД. . .  
  

Членове: Звездомир Илиев- . .чл.2 от ЗЗЛД. . .   
   

            Белгинар Емин- . .чл.2 от ЗЗЛД. . . 
    
    
 
 
 


