
 
П Р О Т О К О Л 

 
№2 

            
         Днес 22.01.2015 г. от 16.00 в гр. Стара Загора в Център за спешна медицинска 
помощ-Стара Загора, бул. „Руски” №62 се състоя  заседание на комисията, назначена със 
заповед № РД-06-2/08.01.2015 г. на Директора на ЦСМП-Стара Загора, за провеждане на 
открита процедура “Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери 
за храна през 2015 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.” по чл.16, ал.4 от 
ЗОП за възлагане на обществена поръчка , в състав: 
  
            1. Веска Стоилова     – Гл. счетоводител; 
 2. Петя Пенчеджиева    – техн. сътрудник; 

3. Йорданка  Малешкова  Христова  – юрист. 
 

Комисията се запозна с постъпилите на 16.01.2015 г. и на 22.01.2015 г. документи, 
съответно от участник №1- „Български пощи” ЕАД и участник №2- -„Идънред 
България” АД, изискани по реда на чл.68,ал.8 от ЗОП, относно наличието на търговски 
обекти на територията съответно на гр. Стара Загора и гр. Гълъбово, съобразно т.ІІІ.2.3-
Технически възможности от обявлението за обществена поръчка и установи, че 
документите са представени в срока по ал.9 на посочената разпоредба. 

В изпълнение на чл.68, ал.10 от ЗОП комисията пристъпи към проверка на 
съответствието на документите в плик №1 на участниците, включително и допълнително 
представените, с изискванията за подбор, посочени в документацията на Възложителя за 
провеждане на открита процедура за възлагане на обществената поръчка. 

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 установи, че всички участници са представили всички необходими 
документи, изискващи се от ЗОП, Обявлението на Възложителя и Указанията на 
Възложителя за подготовка на офертите. След обсъждане на съвкупната документация в 
плик № 1 на всички участници, комисията установи, че всички участници в процедурата 
отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя и на другите изисквания на 
възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка. 

Не е налице основание за предложение на комисията за отстраняване на участник от 
процедурата.  

Поради това, комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик № 2 с 
надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”,  на всички участници. 

 
УЧАСТНИК №1- „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ГР. ПЛОВДИВ 
Комисията установи, че в плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на 

поръчката” съдържа Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец №4.  
 
УЧАСТНИК №2- „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ” АД ГР. СОФИЯ 
Комисията установи, че в плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на 

поръчката” съдържа Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец №4 и 
образец на ваучер за храна. 

 
 
 



УЧАСТНИК №3 - ”ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД ГР. СОФИЯ 
Комисията установи, че в плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на 

поръчката” съдържа Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец №4 и 
декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. 
 

Предвид обстоятелството, че офертите на всички участници отговарят на 
изискванията на възложителя, комисията следва да пристъпи към  отваряне, разглеждане и 
оценяване на ценовата оферта в плик №3 с надпис “Предлагана цена” на участниците в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка при спазване на разпоредбата на чл.69а, 
ал.3 от ЗОП на 28.01.2015 г. от 16.00 ч., в административната сграда на ЦCМП-Стара 
Загора, бул.“Руски“ №62, заседателна зала. В изпълнение на чл.69а, ал.3 от ЗОП, за 
заседанието на комисията на посочената дата, час и място за отваряне на ценовите оферти, 
да се публикува съобщение в профила на купувача, което да се изпрати на всички 
участници по електронната поща и/или факс, ако такъв е посочен.  
 

Настоящият протокол се състави при спазване на изискванията на чл.72 от ЗОП.  
 
                                                                             
 

КОМИСИЯ: 
                   1. П 
                                           /Веска Стоилова / 
                      
        2. П 
                                          /Петя Пенчеджиева / 
 
                   3. П 
                                           /Йорданка Малешкова-юрист/ 
 
 
 
 
 
 
      Предаден на Директора на ЦСМП-Стара Загора на 11.02.2015 г. 
 
                                                                         
      ДИРЕКТОР:   П 

      /Д-р М. ПАВЛОВА/  
 

 


