
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД 
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П Р О Т О К О Л  №  1 
 

Днес 30.10.2018г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на публично 
състезание за възлагане на ОП с предмет „Приготвяне и доставка на болнична храна през 
2019г.” определена със Заповед № 181/30.10.2018г. 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 № 157/05.10.2018г. на възложителя, а 
уникалния й номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00731-2018-0009. 

Комисията започна своята работа в 14:00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците и на средствата за масово 

осведомяване. 
В определения срок е постъпила 1 оферта, която видно от представения приемо-

предавателен протокол от председателя на комисията е: 
1. Вх. № 3380/29.10.2018г. 13.15ч. – „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П” ООД – гр. Стара Загора 

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване съдържанието на запечатаната 
непрозрачна опаковка с офертата, включително предложенията по показателите за оценката й. 
При това тя подписа техническото и ценовото предложение от нея. Комисията извърши справка 
в ТР на АВ за актуалното състояние на участника. 

С това приключи публичната част от работата й.  
След това комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение от 

офертата. След внимателно запознаване със съдържанието й и съобразяване с изискванията на 
ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително обявените условия комисията  

РЕШИ: 
1. Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП, 

документацията на ОП и предварително обявените условия. 
2. Допуска до разглеждане и оценяване ценовото предложение на участника. 
Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на ценовото предложение от офертата 

на участника.    
В резултат на това тя  

РЕШИ: 
1. Отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително 

обявените условия ценовото предложение на „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П” ООД – гр. Стара Загора с 
предложена цена от 3,82 лв. без ДДС за 1 храноден  на 1 пациент. 

Комисията оцени офертата съгласно критерия за възлагане на ОП. 
След това комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от участника, 

свързани с личното му състояние и критериите за подбор. С оглед на това тя 
РЕШИ: 

1. Документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на „ПЛАМЕН 
ПЕТРОВ-П” ООД – гр. Стара Загора са с нередовност – в ЕЕДОП не са попълнени раздели А 
и Г от част IV с изискуемата информация. 

Мотиви: С Решение № 157/05.10.2018г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле III.1.1. на обявлението са поставени изисквания 
относно професионалната годност на участниците. Те трябва да приготвят храната в обект тип 
кухня – майка с административен адрес в гр. Стара Загора, вписан в надлежния регистър по 
Закона за храните (ЗХ) и да имат право да извършват превоз на храни от животински произход 
съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/. 
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Съответствието с поставените условия се доказва при подаване на оферта с попълване на 
раздел А, част IV от ЕЕДОП (с посочване на номер, дата на издаване, срок на валидност и 
обхват на документа - по чл.12 ал.9 ЗХ и по чл.246 ал.4 ЗВМД - и неговия издател). С поле 
III.1.3. от обявлението възложителят е поставил изискване към техническите и професионални 
възможности на участника – да прилагат система за управление на качеството в областта на 
приготвяне на храна съгласно ISO 9001:2008 или еквивалентна. Съответствието с това условие 
се доказва при подаване на оферта с попълване на раздел Г част IV от ЕЕДОП (с посочване на 
номер, дата на издаване, срок на валидност и обхват на документа и неговия издател). На 
определените места участникът не е попълнил изискуемата информация. Това налага 
отстраняването на установеното несъответствие. 

Предвид на изложеното комисията 
РЕШИ: 

1. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П” ООД – 
гр. Стара Загора в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на 
комисията нов ЕЕДОП с: 

1.1. попълнена словесна информация в раздел А част IV относно удостоверението по 
чл.12 ал.9 от ЗХ и относно удостоверението по чл.246 ал.4 от ЗВМД с посочване на номер, дата 
на издаване, срок на валидност, обхват на документа и неговия издател; 

1.2. попълнена словесна информация в раздел Г част IV относно сертификата на 
прилаганата система за управление на качеството в областта на приготвяне на храна съгласно 
ISO 9001:2008 или еквивалентна с посочване на номер, дата на издаване, срок на валидност, 
обхват на документа и неговия издател. 

2. Искането по предходните точки да бъде извършено от члена на комисията Валя Белчева. 
Комисията приключи работата си по този протокол на 07.11.2018г. 

 
 
 
 

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 
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