
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора  ул. Д-р Тодор Стоянович №15 

 тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

РЕШЕНИЕ № 170 
 

гр.Стара Загора,  01.12.2014г. 
 

 На основание чл.73, ал.1 от ЗОП и отразените  резултати в Протоколи от 
07.11.2014г., 24.11.2014г. и 28.11.2014г. на комисията, назначена  със Заповед 
№ 160/ 07.11.2014г. на Управителя на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД  гр.Стара 
Загора за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти: 
 

1. Вх. № 3414/07.11.2014г. 09.30ч. - „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П” ООД – гр. 
Стара Загора 

2. Вх. № 3415/07.11.2014г. 09.35ч. – „МАСТЪР-ПИК” ООД – гр. София 
 
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Приготвяне и доставка на болнична храна през 2015г.”, открита с Решение 
№ 142/ 07.10.2014г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените 
поръчки към АОП на 07.10.2014г. под № 627532.  

ОБЯВЯВАМ: 
1. Класирането на участниците както следва: 
 1.1. На първо място „ПЛАМЕН ПЕТРОВ – П” ООД – гр. Стара Загора с 

предложена цена от 2,74 лв. без ДДС за 1 храноден на 1 пациент. 
 1.2. На второ място „МАСТЪР - ПИК” ООД – гр. София с предложена 

цена от 3,13 лв. без ДДС за 1 храноден на 1 пациент. 
2. Определям „ПЛАМЕН ПЕТРОВ – П” ООД – гр. Стара Загора за 

изпълнител на ОП.                                                           
Мотиви: Участникът е предложил най-ниска цена от всички участници и е 

класиран на първо място от комисията. Офертата му отговаря на 
предварително обявените условия. Предложената цена е по-ниска от 
максимално определената в ОП, поради което е приемлива за възложителя.  
 
 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита 
на конкуренцията в 10 дневен срок от получаването му. 
  Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници. 
 
 
 

Управител:             /п/ 
       /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/  
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