ПРОТОКОЛ
№3
Днес 28.01.2015 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
2. Петя Пенчеджиева
3. Йорданка Малешкова Христова

– Гл. счетоводител;
– техн. сътрудник;
– юрист.

От страна на участниците в откритата процедура при отваряне на плик №3
„Предлагана цена” се яви представител на “Томбоу България” ООД – Невена Георгиева
Петева, нотариално заверено пълномощно от 27.01.2015 г..
Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите оферти с
надпис “Предлагана цена” на всички участниците в процедурата.
Ценова оферта на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ГР. СОФИЯ
В плик №3 се съдържа ценово предложение – образец №13, с посочена цена за
отпечатване и доставка на ваучерите за срока на договора 10,00 лв. без ДДС, тъй като
фирмата не е регистрирана по ЗДДС.
Представителят на “Томбоу България” ООД подписа ценовото предложение.
Ценова оферта на “ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ”АД ГР. СОФИЯ:
В плик №3 се съдържа ценово предложение – образец №13, с посочена цена за
отпечатване и доставка на ваучерите за срока на договора 0,02 лв. без ДДС, тъй като
фирмата не е регистрирана по ЗДДС.
Представителят на “Томбоу България” ООД подписа ценовото предложение.
Ценова оферта на ”ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД ГР. СОФИЯ:
В плик №3 се съдържа ценово предложение – образец №13, с посочена цена за
отпечатване и доставка на ваучерите за срока на договора 378,00 лв. без ДДС, тъй като
фирмата не е регистрирана по ЗДДС.
Комисията установи, че предлаганата от участниците цена за изпълнение на
поръчката отговаря на изискванията за представяне на цена, посочени от Възложителя в
указанията за подготовка на офертата .
След формиране на “средна цена на останалите оферти” по смисъла на чл.70, ал.1 от
ЗОП, комисията установи, че предложената цена на участник №1 и участник №2 е по-ниска
с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти за изпълнение на поръчката.
Средната цена на останалите оферти спрямо тази на “Томбоу България” ООД възлиза на: за
„Български пощи” ЕАД възлиза на 189.01 лв., а средната цена на „Идънред България” АД
възлиза на 194.00 лв..

Предвид гореизложеното и в изпъленение на чл.70, ал.1 от ЗОП, комисията взе
решение да изиска подробни писмени обосновки на предложената цена от участник №1 и
участник №2 в срок от 3 /три/ работни дни от получаване на искането за обосновка.
След получаване на писмени обосновки от страна на участник №1 и участник №2,
комисията ще продължи работата си.
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/

