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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   № 2 
 

Днес 28.04.2020г. 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. 
С решение на комисията от Протокол № 1/20.03.2020г. на основание чл.61 т.5 и т.6 от 

ППЗОП е поискано представянето на нов eЕЕДОП от „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – 
гр. София. Искането за това е получено от участника на 13.04.2020г., но на основание §13, ал.1 
от Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и 
действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 
13 март 2020г. (ДВ бр.34/2020г.) и т.3 от Методическо указание Рег.№ МУ-6 от 16.04.2020г. на 
Агенция по обществени поръчки срокът за изпълнението му започва да тече от 17.04.2020г., а не 
от получаването му. По този начин последният ден от срока за представяне на нов eЕЕДОП е 
27.04.2020г. В определения срок е постъпило писмо от „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – 
гр. София с вх.№ 1258/16.04.2020г. на възложителя. 

След запознаване със съдържанието му комисията  
РЕШИ: 

1. Отстранени са установените недостатъци в офертата на „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД – гр. София, поради което документите, свързани с личното му състояние и съответствие 
с критериите за подбор са редовни и удостоверяват годността му за изпълнение на ОП. 

В изпълнение на правомощията си по чл.61 т.7 от ППЗОП комисията  
РЕШИ: 

1. Класира участниците както следва: 
1.1. На първо място - „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. София с предложена цена от 0,01 

лв. без ДДС за 1 брой ваучер. 
1.2. На второ място - „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София с предложена 

цена от 0,01 лв. без ДДС за 1 брой ваучер. 
2. Предлага на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД да сключи договор за 

възлагане на ОП с класирания участник на първо място - „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. 
София. 

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. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 28.04.2020г. 
 

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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