
“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 09.02.2016г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на 
открита процедура с предмет „Определяне на оператор на ваучери за храна на 
персонала на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД през 2016г. – 2018г.” определена  
със Заповед № 35/09.02.2016г. 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 № 7/07.01.2016г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в Регистъра на обществените 
поръчки към АОП на 07.01.2016г. под № 706168. 
       Комисията започна своята работа в 09:00 часа. 
       На заседанието й присъстват Радко Луков Врагов от гр.Пловдив – 
пълномощник на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. София, видно от пълномощно 
рег.№ 9790/03.12.2014г. на Валентина Георгиева – Нотариус с рег.№ 340 на НК и 
Ивайло Николаев Зайцев от гр.Кричим – пълномощник на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД – гр. София, видно от пълномощно рег.№1637/12.03.2015г. на Валентина 
Георгиева – Нотариус с рег.№ 340 на НК. Не присъстват представители на 
средствата за масово осведомяване и други лица. 
       В определения срок са постъпили 3 оферти, които видно от представения 
списък от Възложителя са: 
1. Вх. № 541/05.02.2016г. 11.10ч. – „ЕТАП -  АДРЕСС” АД – гр. София 
2. Вх. № 549/08.02.2016г. 09.10ч. – „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – 

гр. София  
3. Вх. № 560/08.02.2016г. 10.35ч. – „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – 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. № 541/05.02.2016г. – „ЕТАП -  АДРЕСС” АД – гр. София - 
отделни запечатани пликове с надпис Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 
„Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. 

   2. Оферта с вх. № 549/08.02.2016г. – „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД – гр. София - отделни запечатани пликове с надпис Плик №1 „Документи 
за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 
„Предлагана цена”. 

   3. Оферта с вх. № 560/08.02.2016г. – „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – 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 положи Радко Врагов – 
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представител на „Български пощи“ ЕАД по отношение книжата на останалите 
двама участници. 

След това тя отвори и оповести документите 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 от ЗОП. С това 
приключи публичната част от нейната работа и представителите на участниците 
напуснаха заседанието й. 

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

1.  Участниците са представили посочените в своите описи книжа и 
информация. 
          2. Редовни са книжата на всички участници. 

В резултат на това тя  
РЕШИ: 

Допуска до разглеждане документите и информацията от плика с надпис 
„Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката” на:  

„ЕТАП -  АДРЕСС” АД – гр.София 
„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. София 

След това комисията разгледа документите и информацията от пликовете с 
надпис „Плик № 2 Предложение за изпълнение на поръчката” на всички 
допуснати участници.  

Тя анализира и сравни разгледаното, при което установи че при прилагане 
изискванията на чл.70 ал.1 от ЗОП е налице с повече от 20% по-благоприятно 
предложение спрямо средната стойност на останалите предложения, поради което 

  РЕШИ: 
1. Да се изискат писмени обосновки по чл.70 ал.1 ЗОП от участници за начина 

на образуване на техните предложения както следва: 
1.1. „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София - относно 

предложения брой търговски обекти на територията на гр. Стара Загора и срока на 
доставка. 

1.2. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. София - относно предложения брой 
търговски обекти на територията на гр. Стара Загора и срока на доставка.  

2. Икономическите обосновки да се представят на комисията в срок от 3 
работни дни, като искането за това да бъде подписано от името на комисията от 
нейния член Валя Белчева. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 15.02.2016г. 
 
 

Комисия: 
Председател:  
   Н. Кирев - /п/ 

 
Членове: 

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