
“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 25.11.2015г. 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 08:30 часа. 
       На заседанието й не присъстват представители на участниците, на средствата 
за масово осведомяване и други лица. 
        Тя отвори и оповести ценовите оферти на двамата участници по реда на 
тяхното постъпване.  

След това комисията извърши оценяване, сравняване и класиране на ценовите 
оферти, ръководейки се от заложения в документацията критерий „най – ниска 
цена”. В резултат на това тя 
     

РЕШИ: 
 

1. Класира участниците както следва: 
1.1. На първо място - „МАСТЪР - ПИК” ООД – гр. София с  
       предложена цена от 2,99 лв. без ДДС за 1 храноден  на 1 пациент 
1.2. На второ място - „ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П” ООД – гр. Стара Загора  
       с предложена цена от 3,29 лв. без ДДС за 1 храноден  на 1 пациент 
 2. Предлага на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД да сключи 

договор за възлагане на ОП с класирания на първо място.  
Комисията приключи работата си по този протокол на 25.11.2015г. 
Настоящият протокол, предходните протоколи и цялата документация, 

събрана в хода на процедурата се предават на възложителя за вземане на решения 
съобразно закона. 
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Комисия: 
 
Председател:  
   Н. Кирев - /п/ 

 
Членове: 

   
 
П. Койчева - /п/                            В. Белчева - /п/  
 
 
 
 
Дата на предаване/ приемане 26.11.2015г. – Възложител:    /п/ 
        /д-р П. Чилингиров/ 
 
             Председател на комисията:   /п/ 
         /Н. Кирев/ 
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	П Р О Т О К О Л

