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„ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД 
         гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 

П Р О Т О К О Л 

 
на комисията назначена със Заповед № 356

А
/27.10.2016 г. на Изпълнителния 

директор на “МБАЛ-ШУМЕН” АД 
 

На 27.10.2016 г., на основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 
21/21.10.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ -ШУМЕН” АД за откриване на 
процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ежедневна 
доставка на приготвени диетични ястия за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”, се събра 
комисия, назначена със Заповед № 356А/27.10.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-
ШУМЕН” АД, за провеждане на процедура на пряко договаряне в следния състав: 

 
Председател:  

Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/координатор 
Административно - стопански блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Членове: 
Красимира Антонова Димитрова – Кирова – специалист обществени поръчки, програми 

и проекти в “МБАЛ – ШУМЕН” АД; 
Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК; 
Стела Илиева Димитрова – технически организатор хранене в „МБАЛ-ШУМЕН” АД;  
Таня Иванова Динева – счетоводител в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
 
Комисията проведе договаряне с поканения участник „НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД с цел 

определяне на изпълнител на обществената поръчка. 
Комисията започна своята работа в 13:00 часа в заседателната зала на „МБАЛ-ШУМЕН” 

АД, ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 
От страна на фирма „НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД присъства управителя Ярослав Боев.  
Всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на 

чл.103, ал. 2 от ЗОП. 
Председателят на комисията запозна членовете й с условията на Възложителя, на които 

трябва да отговаря участника в процедурата на пряко договаряне. 
Комисията извърши проверка на представените от „НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД документи, 

при което установи, че участникът е представил всички необходими и изискуеми от Закона и 
Възложителя документи. 

 След това комисията проведе договаряне с представителя на участника за определяне 
условията на договора, при което комисията и участника, в процеса на договаряне, стигнаха до 
споразумение относно следните условия: 

1. Участникът няма да ползва подизпълнители при изпълнението на обществената 
поръчка. 

2. Участникът няма да има на разположение ресурсите на трети лица при изпълнението 
на обществената поръчка. 

3. Участникът ще извършва ежедневна доставка на приготвени диетични ястия през 
целия срок на договора.  

4. Цената на диетичните ястия, които участникът приема да доставя, е съгласно 
представеното от участника Ценово предложение – Приложение № 1 към настоящия Протокол. 

5. Плащанията по договора ще се извършват в български лева по следната банкова сметка 
на „НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД, открита в ТБ „Първа инвестиционна Банка” АД: 

IBAN: BG08 FINV 9150 10BG N0C1 71 

BIC: FINV BGSF. 
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6. Плащането на диетичните ястия за „МБАЛ-ШУМЕН” АД ще се извършва веднъж 
месечно до 30-то число на месеца, следващ отчетния, при представяне на следните документи: 
данъчна фактура – оригинал за утвърдената от Възложителя обща стойност на доставките в 
месечния отчет на Изпълнителя; копие от писмената заявка; приемно-предавателен 
протокол/стокова разписка/ за доставените стоки, подписан от оправомощено от Възложителя 
лице и от Изпълнителя или оправомощено от него лице. Плащането на сумите по издадените 
фактури ще се осъществява по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка.  

7. Доставката на диетичните ястия ще се извършва след заявка от Възложителя, подадена 
до Изпълнителя до 12:00 часа на предходния ден за работните дни; до 12:00 часа в петък за 
почивните дни и до 12:00 часа на последния работен ден преди дните на официални празници 
или неработни дни. Заявката на диетичните ястия за “МБАЛ-Шумен” АД ще включва 
информация за вида и количеството на приготвената храна, като за диетичните ястия тази 
информация е съобразена със съответното болнично меню. Заявените диетични ястия за деня 
ще се доставят по следния график: 
 -  закуска – в 08:00 часа 
 -  обяд – в 11:30 часа 
 -  вечеря – в 16:30 часа 

8. За място на доставяне на диетични ястия се определя обособеното помещение в 
топлата връзка между Хирургически блок и Терапевтичен блок на “МБАЛ – ШУМЕН” АД. 

9. Срокът на договора, който предстои да бъде сключен, ще е 12 /дванадесет/ месеца. 
10.  Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде в размер на 5 % /пет процента/ от 

стойността на договора. 
11. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде дадена под формата на парична 

сума, преведена по сметката на Възложителя или под формата на оригинал на безусловна, 
неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя, за сума в 
размер на 5 % /три процента/ от стойността на договора и валидна за срок не по-кратък от 14 
месеца, считано от датата на сключване на договора. Банковата гаранция за изпълнение ще 
съдържа текст, че същата може да бъде усвоена от Възложителя в пълен размер при частично, 
системно или изцяло неизпълнение на договора. Гаранцията може да бъде дадена и под 
формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя за целия срок на договора. 

 
  Комисията приключи своята работа в 13:30 часа. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: П                                                За „НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД,  

           /Петинка Петрова/  УПРАВИТЕЛ : П 

                   /Ярослав Боев/ 
 
ЧЛЕНОВЕ: 1. П   
                /Красимира Димитрова-Кирова/ 
                  

          2. П 
                 /Светозар Петков/ 

 
          3. П 

                       /Стела Димитрова/  
               
                     4. П 
               /Таня Динева/ 
 


