П Р О Т О К О Л
№3
от заседание на комисията, назначена със Заповед №РД-01-56/22.03.2019 г. на
Директора на Център за Спешна медицинска помощ - Плевен, със задача да отвори,
разгледа и оцени получените оферти за участие в публично състезание по ЗОП с
предмет:”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за
служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от
НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на
разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и
осъществяване дейност като оператор, с номинална стойност по заявка на възложителя
по две обособени позиции”, Позиция №1- Отпечатване и доставка на ваучери за храна
при използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от
филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете - Плевен, Левски, Червен бряг, Белене,
Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия и Позиция №2 - Отпечатване и
доставка на ваучери за храна,съгласно НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне
на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за
служителите на 12 – часови дежурства от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете
- Плевен, Левски, Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна
Митрополия, изготвен на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП

Днес, 10.04.2019г. (сряда), на основание РазделVIII- Действия на комисията
при разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от
ППЗОП, Комисията, назначена със Заповед №РД-01-56/22.03.2019 г. на Директора на
Център за Спешна медицинска помощ - Плевен, в състав:
Председател: Станислава Гечева Стайкова - Давидова - юрист
Членове:
1. Рени Борисова Добрева – гл.счетоводител на ЦСМП - Плевен
2. Ваня Тодорова Иванова - счетоводител на ЦСМП - Плевен
се събра в 13.00 часа в кабинета на Главния счетоводител на ЦСМП-Плевен, за
да продължи своята работа по разглеждането и оценката по реда на тяхното постъпване
подадените оферти за участие в публично състезание по ЗОП с предмет:”Определяне
на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от
филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от
9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на
дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, с
номинална стойност по заявка на възложителя по две обособени позиции”, Позиция
№1- Отпечатване и доставка на ваучери за храна при използване на средствата за
социално битовото обслужване на служителите от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в
градовете - Плевен, Левски, Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и
Долна Митрополия и Позиция №2 - Отпечатване и доставка на ваучери за
храна,съгласно НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за
осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за служителите на 12 – часови
дежурства от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете - Плевен, Левски, Червен
бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха всички редовни членове.
На публичното заседание на
комисията не присъстваха участници,
упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.

Комисията констатира, че съобщението във връзка с чл. 58, ал.3 от ЗОП, с което
се оповестява денят, часът и мястото на тегленето на жребия за определяне на
изпълнител между класираните на второ място оферти е публикувано в Профила на
купувача.
В обявения начален час за работа на комисията - 13.00 часа, се установи, че на
заседанието няма представители на участниците в процедурата. Съгласно обявеният
регламент за провеждане на публичния жребий, комисията отложи с 30 /тридесет/
минути откриване на заседанието. През тези 30 /тридесет/ минути отново не
пристигнаха представители на участниците в процедурата.
Комисията престъпи към провеждане на публичния жребий, независимо че не
присъстват участници или техни представители.
Жребият за определяне на изпълнител между класираните на първо място,
съответно второ място оферти се проведе, съгласно обявения регламент, а именно:
Комисията подготви една кутия с капак, по два еднакви, празни, непрозрачни
плика за всяка отделна обособена позиция , по две идентични бели листчета с изписани
имената на двамата участници в публичния жребий и името на обособената позиция,
за която ще се провежда жребия.
Комисията пристъпи към провеждане на публичен жребий за Обособена
позиция №1: Отпечатване и доставка на ваучери за храна при използване на
средствата за социално битовото обслужване на служителите от филиалите на
ЦСМП – гр.Плевен в градовете - Плевен, Левски, Червен бряг, Белене, Никопол,
Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия
Председателят на комисията постави в два еднакви бели, непрозрачни плика по
едно листче с изписаното наименование на имената на участниците в жребия по
Обособена позиция №1, след което пликовете се залепиха. Пликовете се поставиха в
кутията с капак, която се разбърка.
Председателят на комисията отвори кутията , изтегли един от пликовете, отвори
го и оповести/ прочете / листчето в изтегления плик с името на участника, а именно
Участник №2 – „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“ АД, гр.София, който комисията класира на
второ място.
От така извършените действия е видно, че Участник №2 – „ИДЪНРЕД
БЪЛГАРИЯ“ АД, гр.София се класира на второ място за Обособена позиция №1:
Отпечатване и доставка на ваучери за храна при използване на средствата за социално
битовото обслужване на служителите от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете
- Плевен, Левски, Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна
Митрополия.
Комисията пристъпи към провеждане на публичен жребий за Обособена
позиция №2: Отпечатване и доставка на ваучери за храна,съгласно НАРЕДБА №
11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна
храна и/или добавки към нея, за служителите на 12 – часови дежурства от
филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете - Плевен, Левски, Червен бряг,
Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия
Председателят на комисията постави в два еднакви бели, непрозрачни плика по
едно листче с изписаното наименование на имената на участниците в жребия по
Обособена позиция №2, след което пликовете се залепиха. Пликовете се поставиха в
кутията с капак, която се разбърка.
Председателят на комисията отвори кутията , изтегли един от пликовете, отвори
го и оповести/ прочете / листчето в изтегления плик с името на участника, а именно

Участник №3 – „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД, гр.София, който комисията класира на
второ място.
От така извършените действия е видно, че Участник №3 – „ТОМБОУ
БЪЛГАРИЯ“ООД, гр.София се класира на второ място за Обособена позиция №2:
Отпечатване и доставка на ваучери за храна,съгласно НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г.
за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки
към нея, за служителите на 12 – часови дежурства от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен
в градовете - Плевен, Левски, Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и
Долна Митрополия
 На основание разпоредбите на чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП и въз основа на
„Икономически най-изгодна оферта” по критерий „най-ниска цена“, Комисията
РЕШИ:
Класира участниците както следва:

За Обособена позиция №1: Отпечатване и доставка на ваучери за
храна при използване на средствата за социално битовото обслужване на
служителите от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете - Плевен, Левски,
Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия
1-во място: Участник №1 –„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД, гр.София с
предложена обща стойност на поръчката: (включва всички разходи за изработване,
отпечатване и доставка на прогнозен брой от 10 460 броя ваучери годишно без ДДС
плюс номиналната стойност на ваучерите 95 000,00 лв. е 95 072,17 лева без ДДС, с
думи: деветдесет и пет хиляди и седемдесет и два лева и седемнадесет стотинки.
2-ро място: Участник №2 – „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“ АД, гр.София, с
предложена обща стойност на поръчката: (включва всички разходи за изработване,
отпечатване и доставка на прогнозен брой от 10 460 броя ваучери годишно без ДДС
плюс номиналната стойност на ваучерите 95 000,00 лв. е 95 104.60лв. без ДДС, с думи:
деветдесет и пет хиляди сто и четири лева и шестдесет стотинки .
3-то място: Участник №3 – „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД, гр.София с
предложена обща стойност на поръчката: (включва всички разходи за изработване,
отпечатване и доставка на прогнозен брой от 10 460 броя ваучери годишно без ДДС
плюс номиналната стойност на ваучерите 95 000,00 лв. е 95 104.60 лева без ДДС, с
думи:деветдесет и пет хиляди сто и четири лева и шестдесет стотинки .
Предлага на Директора на ЦСМП - Плевен да сключи договор за възлагане на
обществена поръчка с предмет:”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на
ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по
чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане
на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и
осъществяване дейност като оператор, с номинална стойност по заявка на възложителя
по две обособени позиции”, Позиция №1- Отпечатване и доставка на ваучери за храна
при използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от
филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете - Плевен, Левски, Червен бряг, Белене,
Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия с класирания на първо място
участник „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД, гр.София

Обособена позиция №2: Отпечатване и доставка на ваучери за
храна,съгласно НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда
за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за служителите на 12 –
часови дежурства от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете - Плевен,

