ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ
№ РД-06-5
гр. Стара Загора, 26.01.2015 г.
На основание чл.73, ал.1 от ЗОП и Протоколи №1/08.01.2016 г., №2/18.01.2016 г.,
№3/22.01.2016 г. на комисия, назначена със заповед №РД-06-2/08.01.2016 г. на Директора
на ЦСМП-Стара Загора за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за възлагане на
обществена поръчка “Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на
ваучери за храна през 2016 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в
градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня,
Гълъбово и Братя Даскалови, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г.”, открита с Решение
№РД-06-106/01.12.2015 г., публикувано обявление за обществена поръчка на
№700257/01.12.2015 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка “Определяне на оператор за
отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2016 г. на служителите на
филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево,
Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Братя Даскалови, съгласно
Наредба №11/21.12.2005 г.” – „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище и адрес на
управление гр. София, бул „Княз Александър Дондуков” №11, ет.7 и 8, ЕИК 040336507
представлявано от Манол Курдаланов – Управител
ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕ:
на участниците в процедурата:
Първо място, “ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД
Второ място, “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ” АД
С протоколи на комисията, назначена с моя заповед №РД-06-2/08.01.2016 г., са
разгледани всички получени оферти в откритата процедура за възлагане на обществената
поръчка.
След сверяване на съдържащите се в плик №1 документи със списъка по чл.56 от ЗОП
и предварително обявените от Възложителя условия в обявлението и указанията за
изготвяне на офертата, комисията е установила, че в списъка на търговските обекти от
документацията, съдържаща се в плик №1 на участник №1- „Идънред България” АД, на
територията на гр. Ст. Загора, Раднево, Чирпан и гр. Гълъбово са посочени търговски
обекти, чийто брой е по-малък от минимално изискуемият се брой на търговски обекти по
т.ІІІ.2.3-“Технически възможности“ от обявлението за обществена поръчка - минималните
изисквания към участниците за брой търговски обекти на територията на гр. Стара Загора
са 10 броя, гр. Раднево – 5 бр., гр. Чирпан – 5 бр. и гр. Гълъбово – 5 броя. Видно от
списъка на търговските обекти на участника, същият сочи сключени договори със 7 броя
търговски обекти на територията на гр. Стара Загора, с 2 броя търговски обекти на
територията на гр. Раднево, с 4 броя търговски обекти на територията на гр. Чирпан и с 3

броя търговски обекти на територията на гр. Гълъбово. Т.е. участник №1 не представя
доказателства, че отговаря на минималните изисквания на възложителя за брой търговски
обекти на територията на гр. Стара Загора – 10 броя, гр. Раднево – 5 бр., гр. Чирпан – 5 бр.
и гр. Гълъбово – 5 броя.
При разглеждане на документите в Плик №1 на участник №2 – „Томбоу България”
ООД, комисията е установила, че участникът не е представил Декларация за липса на
свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелство
по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - образец №3 на Приложение №1 към чл.25а от ППЗОП.
В изпълнение на чл.68, ал.8 от ЗОП комисията е изискала липсващите документи на
участниците чрез изричното им посочване в протокола, изпращането на протокола на
всички участници и публикуването му в профила на купувача.
В срока по чл.68,ал.9 от ЗОП участниците са представили липсващите в плик №1
документи, поради което комисията е пристъпила към разглеждане на документите
относно съответствието на документите с критериите за подбор, съгл. чл.68,ал.10 от ЗОП.
След сверяване на съдържащите се в плик №1 на всички участници документи и
допълнително представените такива със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП и
предварително обявените от Възложителя условия в обявлението и указанията за изготвяне
на офертата, комисията е установила, че всички участници са представили необходимите
документи, доказващи съответствието с критериите за подбор на възложителя, поради
което е разгледала документите в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката” на всички участници и установила, че предложенията за изпълнение на
поръчката отговарят на изискванията на възложителя.
При спазване на чл.69а, ал.2 и ал.3 от ЗОП комисията е пристъпила към отваряне на
пликове №3 “Предлагана цена” и към разглеждане на ценовите оферти на участниците.
Видно от протокол №3/22.01.2016 г. на комисията, всички ценови оферти отговарят на
изискванията на възложителя за представяне на цената на услугата. Kомисията е
установила, че предложената цена за изпълнение на обществената поръчка от участник
№2- „Томбоу България“ ООД e 453.60 лв. с ДДС, а предложената цена от участник №1„Идънред България” АД е 756.00 лв. С ДДС. Предвид определения от възложителя
критерий за оценка на офертите – най-ниска цена за изпълнение на обществената
поръчка, комисията е извършила класиране на участниците в процедурата.
След като се запознах с документите, съдържащи се в офертата на участниците в
процедурата, възприемам изцяло съображенията на комисията, изложени в протоколите по
чл.72 от ЗОП за съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от
възложителя и за класиране на участниците, поради което определям „Томбоу България“
ООД за изпълнител на обещствената поръчка.

Съгласно чл.41, ал.4 от ЗОП в едномесечен срок след влизане в сила на решението за
определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително
изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичане на 14-дневен срок от уведомяване
на участниците за решението за определяне на изпълнител, следва да се сключи договор с
“ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ”-ООД, гр. София за възлагане изпълнението на обществена
поръчка - “Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за
храна през 2016 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете:
Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и
Братя Даскалови, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г.”, като участникът да бъде
уведомен писмено за представяне на необходимите документи в изпълнение на чл.42, ал.1
от ЗОП при подписване на договора.
На основание чл.73, ал.3 от ЗОП копие от настоящото Решение да се изпрати на
участниците в 3 /три/-дневен от датата на издаване на Решението и в същия ден да се
публикува в профила на купувача.
Настоящото Решение може да се обжалва, съгласно чл.120 от ЗОП, относно
неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни

икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10 /десет/-дневен срок от получаване на настоящото
Решение.
Д-Р М. ПАВЛОВА
Директор ЦСМП-Стара Загора

