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

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

РЕШЕНИЕ № 63 
 

гр.Стара Загора,  11.04.2018г. 
 

На основание чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП, чл.108 т.1 от ЗОП и чл.181 ал.6 от ЗОП и 
отразените резултати в доклад от 10.04.2018г. и протокол № 1/30.03.2018г. на комисията, 
назначена със Заповед № 57/30.03.2018. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 
гр.Стара Загора за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране 
на подадените оферти от: 
1. Вх. № 1066/29.03.2018г. 09.15ч. – „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София 
2. Вх. № 1071/29.03.2018г. 10.30ч. – „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. София 
3. Вх. № 1072/29.03.2018г. 10.50ч. – „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. 

София 
в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на 
оператор на ваучери за храна на персонала на „КОЦ-Стара Загора" ЕООД през 2018г.-
2020г.” с прогнозна стойност 182000.00 лв. без ДДС, открита с Решение № 44/07.03.2018г. 
на възложителя и с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП 00731-
2018-0002.  

РЕШИХ: 
1. Класира участниците както следва: 

1.1. На първо място - „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София с 
предложена цена от 0,01 лв. без ДДС за 1 брой ваучер. 

1.2. На второ място – няма класиран участник. 
2. Определям „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София за изпълнител на ОП 

с посочената цена.                                                           
Мотиви: Участникът предлага най-ниска цена за изпълнение на поръчката. Класиран е 

на първо място от комисията за провеждане на ОП. Съгласно чл.61 т.7 от ППЗОП тя 
извършва класиране на първите двама участници съобразно критерия за възлагане на ОП. 
Ето защо неговата оферта е икономически най-изгодна за възложителя и е получила най-
високата оценка при прилагане на предварително обявените условия и критерия за 
възлагане. Наред с това не са налице основанията за отстраняване от участие в ОП и той 
отговаря на критериите за подбор. Документите, свързани с личното му състояние и 
съответствието с критериите за подбор са редовни и удостоверяват годността му за 
изпълнение на ОП. 

3. Отстранявам от участие в процедурата следните участници и офертите им: 
    3.1. „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София и офертата му на основание 

чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП, поради несъобразеност с предварително обявените условия на 
поръчката. 

Мотиви: С Решение № 44/07.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. Част от тази документация е образеца на „Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката”. С т.2.3 от „Указания за подготовка на офертите 
на участниците” е изискано с офертата си те да представят техническо предложение по 
образец, част от съдържанието на което е декларация за срока на валидност на офертата 
(подточка „г” от споменатата точка). Това е изискване и на чл.39 ал.3 т.1 буква „г“ от 
ППЗОП. 

Срокът на валидност на офертата се посочва от участника в т.5 от образеца на 
техническото предложение. Същият следва да бъде не по-малък от посочения в обявлението 
на ОП (т.е. не по-малко от 4 месеца съобразно поле ІV.2.6. на обявлението). 

Участникът не е посочил срок в техническото си предложение от 23.03.2018г., като е 
оставил свободно мястото за попълването му. 
 



Допуснатото нарушение е от категорията на непоправимите, тъй като ЗОП не 
регламентира ред за отстраняването му. 

По този начин офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката, което е основание за нейното отстраняване и това на участника, съгласно 
чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП. 

   3.2. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. София и офертата му на основание чл.107, 
т.2 буква „а“ от ЗОП, поради несъобразеност с предварително обявените условия на 
поръчката. 

Мотиви: С Решение № 44/07.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. Част от тази документация е образеца на „Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката” и „технически спецификации“. В последните е 
посочено, че „Изпълнителят на ОП отпечатва, персонализира в индивидуални пликове, 
пакетира и доставя ваучери за храна по заявка на възложителя с номинална стойност 1.00 
/един/, 2.00 /два/, 5.00 /пет/ и 10.00 /десет/ лв.“. Същото изискване относно номиналната 
стойност на ваучерите е записано в поле ІI.2.4 от обявлението на ОП. С т.2.3 от „Указания за 
подготовка на офертите на участниците” е изискано с офертата си те да представят 
техническо предложение по образец. Неразделна част от него е посоченото в подточка „е”, а 
именно „списък - декларация на търговските обекти в гр. Стара Загора, в които могат да се 
използват ваучерите. Изискванията към съдържанието на списък – декларация са посочени в 
образеца на „техническо предложение за изпълнение на поръчката“. В т.2 от образеца на 
техническо предложение са посочени тези изисквания – „Представя се списък - декларация 
на търговските обекти в гр. Стара Загора, в които могат да се използват ваучерите – посочва 
се точно наименование, вид и адрес на търговския обект; ЕИК на търговеца, стопанисващ 
този обект; краен срок на действие на договорните отношения между него и оператора за 
нуждите на Наредба № 7 от 09.07.2003г.(ДВ бр. 66/ 2003г. изм. и доп.). Списък - 
декларацията се подписва от лицето, което представлява участника съгласно търговската му 
регистрация. (Търговски обекти е понятието дефинирано в §.1, т.4 от ДР на Наредба № 7 
от 09.07.2003г. (ДВ бр. 66/ 2003г. изм. и доп.). Доставчиците на участника следва да 
отговарят на изискванията от чл.15 на посочената наредба).“ Участникът е представил 
техническо предложение за изпълнение на поръчката с дата 27.03.2018г., което страда от два 
порока: 

3.2.1. В отклонение от изискванията на възложителя той предлага ваучерите да са с 
номинал 1, 5, 10 и 20лв. 

3.2.2. Не е представил списък - декларация на търговските обекти в гр. Стара Загора, в 
които могат да се използват ваучерите. Този документ е посочен в „Списък на приложените 
документи в офертата“ от 27.03.2018г. и в „приложения“ от техническото предложение, но 
не се намери в опаковката с офертата на участника. 

Допуснатото нарушение е от категорията на непоправимите, тъй като ЗОП не 
регламентира ред за отстраняването му. 

По този начин офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката, което е основание за нейното отстраняване и това на участника, съгласно 
чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП. 

На основание чл.43 ал.1 от ЗОП възложителят указва, че хипервръзката към 
електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и 
окончателния доклад на комисията за провеждане на ОП е посочената в поле I.1 на 
обявлението за нея, а именно http://oncosz.com/?page_id=4649   
 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 
конкуренцията в 10 дневен срок от получаването му. 
  Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници. 
 
 
 

Управител:      /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
       /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/  
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