
П Р О Т О К О Л
№2

Днес 03.01.2018 г. от 16.00 часа  в ЦСМП – Стара Загора, в гр. Стара Загора, бул.
„Руски”  №62,  се  състоя   заседание  на  комисията,  назначена  със  заповед  № РД-06-
81/18.12.2017 година на Директора на ЦСМП – Стара Загора, за извършване подбор на
участниците  в  процедурата,  разглеждане  и  оценка  на  офертите  за  провеждане  на
процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет  “ОТПЕЧАТВАНЕ  И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПРЕЗ 2018 г. НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
НА ФИЛИАЛИТЕ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА В ГРАДОВЕТЕ: СТАРА ЗАГОРА,
КАЗАНЛЪК,  РАДНЕВО,  ЧИРПАН,  МЪГЛИЖ,  ГУРКОВО,  ПАВЕЛ  БАНЯ,
ГЪЛЪБОВО И БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“, открита с Решение № РД-07-74/23.11.2017 г.,
публикувано в РОП на 23.11.2017 г., уникален номер на поръчката 00223-2017-0003,
чрез публично състезание по чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП, в състав:

 Веска Стефанова Стоилова –  Гл. счетоводител - председател
Петя Динкова Пенчеджиева – Технически сътрудник  - член
Йорданка Малешкова Христова – правоспособен юрист - член

При   спазване  на  чл.54,  ал.2  и  чл.57  от  ППЗОП,  комисията,  на  публично
заседание,  пристъпи  към  отваряне  на  пликовете  с  надпис  „Предлагани  ценови
параметри“  на участниците в процедурата  за възлагане на обществена поръчка чрез
публично  състезание  по  чл.  18,  ал.1,  т.12  от  ЗОП.  В  обявения  час  не  се  явяват
представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  пликовете  с  надпис  „Предлагани  ценови
параметри“.

Комисията  извърши  отваряне  на  пликовете  с  надпис  „Предлагани  ценови
параметри“  по  реда  на  подадените  оферти  и  оповести  ценовите  предложения  на
участниците.

В плика с надпис “Предлагани ценови параметри“ на участник №1-„Български
пощи”- ЕАД, гр. Пловдив по обособена позиция №1 „Отпечатване и предоставяне на
ваучери за храна през 2018 г. на дежурен персонал на ЦСМП-Стара Загора по Наредба
№11/21.11.2005 г.”. се намира ценово предложение по образец съгласно изискванията
на Възложителя, с ценова оферта за изпълнение на поръчката – 504.00 лв. с ДДС. 

В плика с надпис “Предлагани ценови параметри“ на участник №1-„Български
пощи”- ЕАД, гр. Пловдив по обособена позиция №2 „Отпечатване и предоставяне на
ваучери за храна през 2018 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Ст. Загора за
сметка  на  средствата  на  Фонд  СБКО“  се  намира  ценово  предложение  по  образец,
съгласно изискванията на Възложителя, с ценова оферта за изпълнение на поръчката –
183.29 лв. с ДДС. 

Цените  в  пликовете  с  надпис  “Предлагани  ценови  параметри“  по  обособена
позиция №1 и №2 на участник №1 -„Български пощи”- ЕАД са окончателни за целия
срок  на  договора,  независимо  от  броя  на  заявките  и  номиналната  стойност  на
поръчаните за отпечатване и доставка ваучери.

В плика с надпис “Предлагани ценови параметри“ на участник №2  „Томбоу
България“- ООД гр.София по  обособена позиция №1  „Отпечатване и предоставяне
на  ваучери  за  храна  през  2018  г.  на  дежурен  персонал  на  ЦСМП-Стара  Загора  по
Наредба  №11/21.11.2005  г.”.  се  намира  ценово  предложение  по  образец  съгласно
изискванията на Възложителя, с ценова оферта за изпълнение на поръчката – 453.60 лв.
с ДДС. 

В  плика с  надпис  “Предлагани ценови параметри“  на  участник  №2  „Томбоу
България“- ООД гр.София по  обособена позиция №2  „Отпечатване и предоставяне
на ваучери за храна през 2018 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Ст. Загора за
сметка  на  средствата  на  Фонд  СБКО“  се  намира  ценово  предложение  по  образец,



съгласно изискванията на Възложителя, с ценова оферта за изпълнение на поръчката –
164.96 лв. с ДДС. 

Цените  в  пликовете  с  надпис  “Предлагани  ценови  параметри“  по  обособена
позиция №1 и №2 на участник №2 „Томбоу България“- ООД са окончателни за целия
срок  на  договора,  независимо  от  броя  на  заявките  и  номиналната  стойност  на
поръчаните за отпечатване и доставка ваучери.

Комисията установи, че ценовите предложения на участниците са  изготвени по
образец към документацията на Възложителя, съобразно изискванията на възложителя.

Според методиката за оценка на офертите от документацията на Възложителя,
обществената поръчка се възлага въз основа на  икономически най-изгодната оферта,
определена по критерий за възлагане „най-ниска цена”. 

Въз  основа  на  предложените  ценови  оферти  за  изпълнение  на  поръчката,
комисията извърши класиране на офертите на двамата участници по обособена позиция
№1 и обособена позиция №2 по възходящ ред на предлагана цена, както следва:

По  Обособена  позиция  №1  „Отпечатване  и  предоставяне  на  ваучери  за
храна  през  2018  г.  на  дежурен  персонал  на  ЦСМП-Стара  Загора  по  Наредба
№11/21.11.2005 г.”:

I-во място участник №2 - „Томбоу България“ ООД- 453.60 лв. с ДДС
II-ро място участник №1 -„Български пощи“ ЕАД - 504.00 лв. с ДДС

По  Обособена  позиция  №2  „Отпечатване  и  предоставяне  на  ваучери  за
храна през 2018 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Ст. Загора за сметка на
средствата на Фонд СБКО“:

I-во място участник №2 - „Томбоу България“ ООД- 164.96 лв. с ДДС
II-ро място участник №1 -„Български пощи“ ЕАД - 183.29 лв. с ДДС
Настоящият протокол се състави съобразно чл.103,ал.3 от ЗОП и чл. 54 и сл. от

ППЗОП. 

                             КОМИСИЯ: 1.               П
 /В. Стоилова/
     2. П

/П. Пенчеджиева/
3. П

/Й. Малешкова/

Предаден на Директора на ЦСМП – Стара Загора на 10.01.2018 г.

Директор:………………П………..….

/д-р Маргарита Павлова/
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                                                                Директор:………П………………..….

/д-р Маргарита Павлова/




