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„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   № 1 
 

Днес 20.03.2020г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на публично 
състезание за възлагане на ОП с предмет „Определяне на оператор на ваучери за храна на 
персонала на „КОЦ-Стара Загора" ЕООД през 2020г.-2022г.” определена със Заповед № 
56/20.03.2020г. 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 № 23/06.02.2020г. на възложителя, а 
уникалния й номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00731-2020-0002. 

Комисията започна своята работа в 09:00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците и на средствата за масово 

осведомяване. 
В определения срок са постъпили 2 оферти, които видно от представения приемо-

предавателен протокол от председателя на комисията са: 
1. Вх. № 847/17.03.2020г. 11.36ч. – „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. София 
2. Вх. № 849/17.03.2020г. 11.40ч. – „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване съдържанието на запечатаните 
непрозрачни опаковки с офертите, включително предложенията по показателите за оценката им 
по реда на тяхното постъпване. При това тя подписа техническите и ценовите предложения от 
тях. Комисията извърши справка в ТР на АВ за актуалното състояние на участниците. 

С това приключи публичната част от работата й.  
След това комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от 

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

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

обявените условия техническите предложения на всички участници. 
2. Допуска до разглеждане и оценяване ценовите предложения на всички участници. 
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения от офертите на 

допуснатите участници. 
В резултат на това тя  

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

обявените условия ценовите предложения на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр.София и 
„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София с предложена цена от 0,01 лв. без ДДС за 1 
брой ваучер. 

Комисията оцени и класира офертите съгласно критерия за възлагане на ОП.    
В резултат на това тя  

РЕШИ: 
1. Оценява и класира на първо място двамата участници с равни ценови предложения. 
2. На основание чл.58, ал.3 от ППЗОП да се проведе на 10.04.2020г. от 09:00 часа в 

Заседателната зала на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД – гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ №15 публичен жребий за определяне на изпълнител на ОП между „БЪЛГАРСКИ 
ПОЩИ” ЕАД – гр.София и „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр.София, за което да 
бъдат уведомени от члена на комисията Валя Белчева. 

В определените ден, час и място за провеждане на жребия се събра комисията. На 
заседанието не присъстват представители на средствата за масово осведомяване. Присъстват 
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Ангел Николаев Ангелов от гр. Бургас – пълномощник на „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД – гр. София видно от пълномощно от 05.02.2018г. на управителя на дружеството и Радко 
Луков Врагов от гр. Пловдив – пълномощник на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. София, 
видно от пълномощно рег.№ 2266/11.03.2020г. на Валентина Георгиева – Нотариус с рег.№ 340 
на НК. 

Комисията реши и проведе жребия по следния начин:  
Написа имената на участниците в жребия на еднакви по размер и форма непрозрачни бели 

листчета, които сгъна по еднакъв начин. Реши спечелил жребия да бъде участника, чието име 
бъде изтеглено при провеждането му. Председателят на комисията покани последователно 
двамата представители на участниците да изтеглят печелившия и предвид отказа им покани 
Мара Генова – служител на длъжност „ТРЗ“ при възложителя, която изтегли името на 
печелившия участник. 

Предвид на това комисията 
РЕШИ: 

1. Определя за първи в класирането „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. София. 
2.  Определя за втори в класирането „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София. 
След това комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от 

класираните участници, свързани с личното им състояние и критериите за подбор. С оглед на 
това тя 

РЕШИ: 
1. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. София са редовни и удостоверяват годността му за 
изпълнение на ОП. 

2. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София са с нередовност - представен е 
физически повреден диск с eЕЕДОП, което не позволя отварянето му и запознаване с 
информацията в него, поради което на основание чл.61 т.5 и т.6 ППЗОП комисията указва на 
участника в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията 
нов eЕЕДОП, предназначен за настоящата ОП, надлежно оформен съгласно изискванията на 
възложителя и записан върху технически изправен (годен) носител. 

3. Искането по предходната точка да бъде извършено от члена на комисията Валя Белчева. 
Комисията приключи работата си по този протокол на 09.04.2020г. 

 
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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