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

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

П Р О Т О К О Л 
 
 Днес 03.11.2015г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на 
открита процедура с предмет „Приготвяне и доставка на болнична храна през 
2016г.” определена  със Заповед № 163/03.11.2015г. на Управителя на “КОЦ – 
Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: Павлина Койчева – главна мед.сестра 
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
 Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 136/ 01.10.2015г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в Регистъра на обществените 
поръчки към АОП под № 690080 на 01.10.2015г. 
       Комисията започна своята работа в 09:00 часа. 
       На заседанието й присъстват Михаил Станимиров Начев от гр.София – 
пълномощник на „МАСТЪР-ПИК” ООД – гр. София, видно от пълномощно без 
дата на управителя на дружеството и Пламен Иванов Пеев от гр.Стара Загора – 
пълномощник на „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П” ООД – гр. Стара Загора, видно от 
пълномощно рег.№1745/27.03.2012г. на Радка Богданова – Нотариус с рег.№435 на 
НК. Не присъстват представители на средствата  за масово осведомяване и други 
лица. 
       В определения срок са постъпили 2 оферти, които видно от представения 
списък от Възложителя са: 

 
1. Вх. № 3283/02.11.2015г. 09.30ч. - „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П” ООД – гр. Стара 

Загора 
2. Вх. № 3305/02.11.2015г. 13.55ч. – „МАСТЪР-ПИК” ООД – гр. София 

 
             Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 

постъпване, при което констатира наличието на следните документи в тях: 
 
        1. Оферта с вх. № 3283/02.11.2015г. – „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П” ООД – гр. 
Стара     Загора - отделни запечатани пликове с надпис Плик №1 „Документи за 
подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 
„Предлагана цена” и попълнен образец на „оферта“. 

   2. Оферта с вх. № 3305/02.11.2015г. – „МАСТЪР-ПИК” ООД – гр. София -
отделни запечатани пликове с надпис Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 
„Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. 
 
 Комисията подписа запечатаните пликове с надпис „Плик № 3 Предлагана 
цена”, отвори и подписа документите от плика с надпис „Плик № 2 Предложение 
за изпълнение на поръчката”. Наред с нея подписи положиха Михаил Станимиров 
Начев – върху книжата на „Пламен Петров - П” ООД  – гр. Стара Загора, и Пламен 
Иванов Пеев - върху книжата на „Мастър - Пик” ООД  – гр. София.  
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Комисията отвори и оповести книжата и информацията, намиращи се в 
пликовете с надпис ”Плик № 1 Документи за подбор” на всички участници и 
провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14. С това приключи 
публичната част от работата й и представителите на участниците напуснаха 
заседанието. 

След това тя пристъпи към внимателно разглеждане на представените 
документи в пликовете с надпис „Плик № 1 Документи за подбор” на всички 
участници, при което констатира, че:  

1. Редовни са книжата на „МАСТЪР-ПИК” ООД – гр.София. 
          2. „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П” ООД – гр. Стара Загора е със следната 
нередовност в книжата – няма доказателство по смисъла на чл.51, ал.1 т.9 от ЗОП 
– декларация за техническото оборудване за изпълнение на ОП. 

С Решение № 136/01.10.2015г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.2 от т.ІІІ.2.3. на обявлението и 
т.3.4 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” (част от 
документацията за ОП) е изискано от участника да представи декларация за 
техническото оборудване с което разполага за изпълнение на ОП. Посочени са 
онези части от него, които следва да бъдат обхванати от декларацията – недвижим 
имот, транспортно средство и движими вещи, като е дадена възможност да се 
посочат и други извън тях. Участникът е представил нужното по отношение на 
първите два елемента. Липсва обаче доказателство по отношение на 
разполагаемите движими вещи от наличното техническо оборудване.  

В резултат на това и съобразяването с изискванията, заложени в 
документацията за участие в настоящата процедура, ЗОП и Правилника за 
приложение на ЗОП, комисията единодушно  

 
РЕШИ: 

 
1. Допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 

Предложение за изпълнение на поръчката” на „МАСТЪР-ПИК” ООД – гр.София. 
2. На основание чл.68 ал.9 от ЗОП указва на „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П” ООД – 

гр. Стара Загора в срок от 5 работни дни от получаване на този протокол да 
представи на адреса на възложителя доказателство по смисъла на чл.51 ал.1 т.9 от 
ЗОП – декларация за движимите вещи от техническото оборудване, с което 
разполага при изпълнение на обществената поръчка. 

3. Членът на комисията Валя Белчева да уведоми участниците за взетите 
решения. 

4. Комисията да се произнесе относно допускане до разглеждане на 
документите от плика с надпис „Плик № 2” Предложение за изпълнение на 
поръчката” на участниците с нередовности на книжата, след като изтече срока за 
отстраняване на тези нередовности.  
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Комисията приключи работата си по този протокол на 04.11.2015г. 
 
 

Комисия: 
 
Председател:  
   Н. Кирев - /п/ 

 
Членове: 

   
 
П. Койчева - /п/                            В. Белчева - /п/  
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