
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД 
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ДО 
УПРАВИТЕЛЯ 
НА „КОЦ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД  
ГР. СТАРА ЗАГОРА 
 

Д О К Л А Д 
 

от комисията за провеждане на ОП с предмет „Приготвяне и доставка на болнична 
храна през 2018г.”. 

Г-н Управител, 
С Ваша Заповед № 222/30.10.2017г. е определена комисия в състав: 

Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: Павлина Койчева – главна мед.сестра 

     Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в 
публично състезание за възлагане на ОП с предмет „Приготвяне и доставка на болнична 
храна през 2018г.”. 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 204/03.10.2017г. на възложителя, а 
уникалния й номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00731-2017-0007. 

В хода на своята работа комисията заседава на 30.10.2017г. и на 14.11.2017г. в основния си 
състав без промени в него. 

Участници в ОП и офертите им са: 
1. Вх. № 3180/27.10.2017г. 09.31ч. – „МАСТЪР-ПИК” ЕАД – гр. София 
2. Вх. № 3187/27.10.2017г. 10.52ч. – „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П” ООД – гр. Стара Загора 

Съобразно посоченото от възложителя в документацията на ОП, комисията използва т.нар. 
„обърнат ред“ за разглеждане на офертите по чл.181 ал.2 ЗОП т.е. първо се оцениха 
техническите и ценови предложения на участниците, а после се извърши техния подбор. В 
заседанието си от 30.10.2017г. тя отвори и оповести съдържанието на опаковките с офертите, 
включително предложенията по показателите за оценка и подписа техническите и ценовите 
предложения от тях. След това разгледа техническите и ценовите предложения на участниците. 
Чл.72 от ЗОП не се приложи поради наличието на по-малко от трима участници. 

Комисията извърши оценяване на офертите съобразно критерия „най-ниска цена“ за 
възлагане на ОП.  Съобразно това класира участниците както следва: 

1. На първо място - „ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П” ООД – гр. Стара Загора с предложена цена от 
3,81 лв. без ДДС за 1 храноден  на 1 пациент. 

2. На второ място - „МАСТЪР-ПИК” ЕАД – гр. София с предложена цена от 3,83 лв. без 
ДДС за 1 храноден  на 1 пациент. 

След това бяха разгледани представените от участниците документи, свързани с личното 
им състояние и съответствието им с критериите за подбор. В резултат на това установи, че и 
двамата участници са с нередовни документи, поради което им бе даден срок и указания за 
тяхното изправяне. На последното си заседание комисията разгледа постъпилите в срок 
документи  от тях. Установи се че са отстранени недостатъците в документите, поради което 
техните книжа, свързани с личното им състояние и съответствието с критериите за подбор са 
редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на ОП. 

Съобразно това и на основание чл.61 т.7 от ППЗОП комисията единодушно  
РЕШИ: 

1. Класира участниците както следва: 
1.1. На първо място - „ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П” ООД – гр. Стара Загора с предложена 

цена от 3,81 лв. без ДДС за 1 храноден  на 1 пациент. 
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1.2. На второ място - „МАСТЪР-ПИК” ЕАД – гр. София с предложена цена от 3,83 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 участник на първо място - „ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П” ООД – гр. 
Стара Загора. 

Мотиви: Участника е класиран на първо място съобразно критерия за оценка на офертите. 
Той предлага най-ниската цена за изпълнение на ОП, а документите, свързани с личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор са редовни и удостоверяват годността му за 
изпълнение на поръчката. 

Няма предложени за отстраняване участници. Всички участници са допуснати, тъй като 
документите, свързани с личното им състояние и съответствието с критериите за подбор са 
редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на поръчката. 

Действията на комисията по отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите са 
подробно описани в посочените протоколи. 

Приложения – протоколи на комисията от 30.10.2017г. и 14.11.2017г. и цялата 
документация в хода на ОП. 

 
Комисия: 

 
Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/  съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

Членове: Павлина Койчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     Валя Белчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

  
 
Дата на предаване/ приемане 15.11.2017г. – Управител:  ……………………  /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
        /д-р П. Чилингиров/ 
 
             Председател на комисията: ……………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
        /Н. Кирев/ 
 
 Настоящия доклад е утвърден на 15.11.2017г. от Управител: ……………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
        /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/ 
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