
„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 14.05.2016г. 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 № 105/14.05.2016г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, 
гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
       Членове: Здравка Александрова – ст.мед.сестра ОАИЛ 
              Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
 Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 88/12.04.2016г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в Регистъра на обществените 
поръчки към АОП на 12.04.2016г. под № 727360. 
       Комисията започна своята работа в 09:00 часа. 
       На заседанието й присъства Елица Иванова Трифонова от гр.Трявна – 
пълномощник на „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София, видно от 
пълномощно рег.№ 189/01.02.2016г. на Ангелина Георгиева – Нотариус с рег.№ 
427 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. № 1319/11.05.2016г. 10.05ч. – „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. София 
2. Вх. № 1345/13.05.2016г. 08.05ч. – „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – 

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. № 1319/11.05.2016г. – „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”. 

   2. Оферта с вх. № 1345/13.05.2016г. – „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”. 
 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 Елица Трифонова – 
представител на „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД по отношение книжата на 
другия участник. 

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. Тя направи 
справка в ТР на АВ за участника „Български пощи“ ЕАД. С това приключи 
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публичната част от нейната работа и представителя на участника напусна 
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:  

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр.София 
„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 

След това комисията разгледа внимателно документите от този плик на двамата 
участници. 

В резултата на това и съобразяване с изискванията от документацията за ОП, 
ЗОП и ППЗОП комисията  
     

РЕШИ: 
 

1. Допуска до отваряне и оповестяване ценовите оферти на: 
 

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

 
2. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците да се 

извърши на 18.05.2016г. от 08.30 часа в заседателната зала на втория етаж в „КОЦ 
– Стара Загора“ ЕООД – гр.Стара Загора ул. „Д-р Т.Стоянович“ №15, за което 
членът на комисията Валя Белчева – икономист, обществени поръчки да обяви 
съобщение в профила на купувача. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 14.05.2016г. 
 
 

Комисия: 
 

Председател:  
   Н. Кирев - /п/ 

 
Членове: 

 
 

  З. Александрова - /п/                            В. Белчева - /п/  
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