
 

 

П Р О Т О К О Л  

 

№2 

 

Днес 19.11.2019 г. от 16.00 ч., в Център за спешна медицинска помощ-Стара Загора, 
в гр. Стара Загора, бул. „Руски” №62 се състоя  заседание на комисията, назначена със 
заповед № РД-01-63 от 05.11.2019  г. на Директора на ЦСМП-Стара Загора, за извършване 
на подбор на участниците в процедурата, разглеждане и оценка на офертите за провеждане 
на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Отпечатване и 

предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на служителите на филиалите на 

ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, 

Гурково, Павел Баня, Гълъбово и Братя Даскалови за осигуряване на безплатна 

храна на дежурния персонал по Наредба №11/21.12.2005 г. и за сметка на средствата 

от фонд СБКО“, открита с Решение № РД-01-52/02.10.2019 г. на Директора на ЦСМП – 

Стара Загора, публикувано в РОП на 02.10.2019 г., уникален номер на поръчката 

00223-2019-0002, в състав: 
 

1. Светлана Людмилова Пенева   – Гл. счетоводител в ЦСМП – Ст. Загора – 

председател; 

  2. Петя Динкова Пенчеджиева   – Техн. сътрудник в ЦСМП – Ст. Загора – 

член; 

 3. Йорданка  Малешкова  Христова  –  Юрист – член. 

  

       Комисията установи,  че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е постъпил ел.ЕЕДОП от 
участник с оферта Вх. №26-01-8 от 04.11.2019 г. –  „Содексо Пасс България“ ЕООД, 

изискан с Протокол №1 от 05.11.2019 г. 
В съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнително представения ел.ЕЕДОП, относно съответствието на участника с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

     Представенте еЕЕДОП от участника е попълнен в съответствие с чл.67, ал. 1 от ЗОП 

и указанията на комисията в Протокол №1 и в него участникът декларира липсата на 
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.  

          След анализ на допълнително представения от участника еЕЕДОП, преценен заедно 
с първоначално представените документи в офертата,  комисията приема, че участникът 
отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя. 

В съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към предварителен 

подбор, като подробно анализира документацията на участникът и установи, че същият 
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя,  поради което допуска до разглеждане офертата на участника. 

При спазване на чл. 56 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 
техническите предложения на четиримата участника в процедурата и офертите и проверка 
за тяхното съответствие с предварително обявените условия. 

Комисията установи, че в офертите на участниците в процедурата се съдържа 
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя по образец на възложителя, съобразно 
документацията за участие в процедурата. 

При анализ на получените оферти, комисията установи, че офертите отговарят на 
предварително обявените условия на възложителя и съдържат всички изискуеми се 
документи. 

 Предвид обстоятелството, че офертите на всички участници отговарят на 
изискванията на Възложителя, комисията допуска  до  отваряне, разглеждане и оценяване 



ценовите предложения в пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всички 

участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по 
чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на 

09.12.2019 г. от 16.00 ч., за което в профила на купувача да се публикува съобщение, 
отговарящо на изискванията на посочената разпоредба. 

 

      Настоящият протокол се състави съобразно чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл.181, ал.4 от 
ЗОП.   

  

 
    КОМИСИЯ :   1 заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

 

         2 заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

           

3 заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

 

 

Предаден на Директора на ЦСМП Стара Загора на ................................ 
 

         Директор заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

                                          /д-р М.Павлова/ 
 

 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

     

 

 

                                                       Директор :… заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

. 

                                                                       /д-р М.Павлова/ 
 

 
 


