
 
П Р О Т О К О Л  

№ 1 
           Днес 24.01.2017 година от 16.00 часа  в ЦСМП – Стара Загора, в град 
Стара Загора, бул. „Руски” № 62, се състоя  заседание на комисията, назначена 
със заповед №  РД-06-10/24.01.2017  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 2017 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 мое Решение № РД-07-
74/29.12.2016 г., публикувано в РОП на 29.12.2016 г., уникален номер на 
поръчката 00223-2016-0004, 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 

 
 В съответствие с чл.54, ал.1 от ППЗОП, комисията започна работа след  
получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП. Съгласно протокола за предаване на получените оферти, участници в 
процедурата са: № 1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, гр. СОФИЯ, оферта № 1, 
подадена на 20.01.2017 година в 9:00 часа; №2 „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” 
ООД, гр. СОФИЯ, оферта № 2, подадена на 23.01.2017 година в 13:00 часа. 

В изпълнение на чл.51, ал.8 от ППЗОП, след получаване на списъка с 
участниците, членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от 
ЗОП. 

Комисията извърши проверка за съответствието между протокола по 
чл.48, ал.6 от ППЗОП и предадените  оферти. 
        В 16.00 часа пред комисията не се яви представители на участниците, 
както и представители на средствата за масово осведомяване. 

 Получените оферти са в непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, 
запечатани, с обозначения, съобразно чл.47, ал.2 от ППЗОП и изискванията в 
раздел VI, т. 1 от документацията на Възложителя.             

  
         При спазване на чл. 54, ал 3 от ППЗОП, комисията извърши отваряне 
на пликовете с офертите на участниците и оповести съдържанието им, както 
следва:   
 

1. Участник №1 - „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, София:  
В големия плик се съдържат  документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от 

ППЗОП, две отделни джоб-папки за всяка една от обособените позиции, и 
2бр. непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, запечатани, с обозначения 



„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №1 и №2. Извън двете 
джоб-папки в офертата на участника се намери: 

- 1 бр. пълномощно от пълномощник Деян Стоянов Дънешки, който 
упълномощава Радко Луков Врагов и Леона Николаева Зайцева – Ангелова; 

- ЕЕДОП – оригинал, подписан и подпечатан; 
- Заявление за участника – Приложение №2 обособена позиция №1 и 

№2. 
В едната джоб-папка се съдържат следните документи: 
- Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – 

Приложение № 1 от документацията на Възложителя – оригинал, подписан и 
подпечатан по обособена позиция №1 „Отпечатване и предоставяне на 
ваучери за храна през 2017 г. на дежурен персонал на ЦСМП-Стара Загора по 
Наредба №11/21.11.2005 г.”.  
     - Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя – Приложение № 
4 от документацията на Възложителя - оригинал, подписан и подпечатан. 

- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от Правилника за прилагане на 
Закона за обществени поръчки за съгласие с клаузите на приложения проект 
на договор към документацията за обществена поръчка в открита процедура 
за възлагане на обществена поръчка - приложение № 5 от документацията на 
Възложителя - оригинал, подписан и подпечатан. 

 - Декларация за срок на валидност на оферта за обществена поръчка -
приложение №6 от документацията на Възложителя - оригинал, подписан и 
подпечатан. 

- Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици от участник / подизпълнител- оригинал, подписан 
и подпечатан. 

Членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и техническото предложение. 

В другата джоб-папка се съдържат следните документи: 
- Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – 

Приложение № 1 от документацията на Възложителя – оригинал, подписан и 
подпечатан по обособена позиция №2 „Отпечатване и предоставяне на 
ваучери за храна през 2017 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Ст. 
Загора за сметка на средствата на Фонд СБКО“. 
     - Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя – Приложение № 
4 от документацията на Възложителя - оригинал, подписан и подпечатан. 

- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от Правилника за прилагане на 
Закона за обществени поръчки за съгласие с клаузите на приложения проект 
на договор към документацията за обществена поръчка в открита процедура 
за възлагане на обществена поръчка - приложение № 5 от документацията на 
Възложителя - оригинал, подписан и подпечатан. 



 - Декларация за срок на валидност на оферта за обществена поръчка -
приложение №6 от документацията на Възложителя - оригинал, подписан и 
подпечатан. 

- Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици от участник / подизпълнител- оригинал, подписан 
и подпечатан. 

Членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и техническото предложение. 

 
2. Участник №2 „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД, София: 
 
В плик с надпис ОП №1 „Отпечатване и предоставяне на ваучери за 

храна през 2017 година на дежурен персонал на ЦСМП по Наредба 
№11/21.12.2005 г.” 

- Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – 
Приложение № 1 от документацията на Възложителя – оригинал, подписан и 
подпечатан. 

- Заявление за участие Приложение № 2 от документацията на 
Възложителя – оригинал, подписан и подпечатан. 

- ЕЕДОП – оригинал, подписан и подпечатан. 
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя – Приложение 
№4 от документацията на Възложителя - оригинал, подписан и подпечатан. 

- Декларация за сключените договори с посочените в списъка с 
търговски обекти. 

- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от Правилника за прилагане на 
Закона за обществени поръчки за съгласие с клаузите на приложения проект 
на договор към документацията за обществена поръчка в открита процедура 
за възлагане на обществена поръчка - приложение № 5 от документацията на 
Възложителя - оригинал, подписан и подпечатан. 

- Декларация за срок на валидност на оферта за обществена поръчка -
приложение №6 от документацията на Възложителя - оригинал, подписан и 
подпечатан. 

Членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и техническото предложение. 

В плик с надпис ОП №2 „Отпечатване и предоставяне на ваучери за 
храна през 2017 година на служителите на филиалите на ЦСМП-Ст. Загора за 
сметка на средствата на фонд СБКО. 

- Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – 
Приложение № 1 от документацията на Възложителя – оригинал, подписан и 
подпечатан. 

- Заявление за участие Приложение № 2 от документацията на 
Възложителя – оригинал, подписан и подпечатан. 

- ЕЕДОП– оригинал, подписан и подпечатан. 



- Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя – Приложение 
№4 от документацията на Възложителя - оригинал, подписан и подпечатан. 

- Декларация за сключените договори с посочените в списъка с 
търговски обекти. 

- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от Правилника за прилагане на 
Закона за обществени поръчки за съгласие с клаузите на приложения проект 
на договор към документацията за обществена поръчка в открита процедура 
за възлагане на обществена поръчка - приложение № 5 от документацията на 
Възложителя - оригинал, подписан и подпечатан. 

- Декларация за срок на валидност на оферта за обществена поръчка -
приложение №6 от документацията на Възложителя - оригинал, подписан и 
подпечатан. 

Членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и техническото предложение. 

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част 
от заседанието на комисията, като комисията продължи работата си в закрито 
заседание. 

Комисията пристъпи към разглеждане и обсъждане на документите по 
чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор на Възложителя и установи 
следното: 

1. Участник №1 – „Български пощи”- ЕАД, гр. София не е попълнил 
Част IV: Критерии за подбор, А: Годност, т.2 на ЕЕДОП - „При поръчки за 
услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена 
организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната 
услуга в държавата на установяване“ - участникът не е отбелязал нито една от 
посочените опции за отговор (ДА/НЕ).  В големия плик на офертата, извън 
комплектите документи по чл.39,ал.3,т.1 от ППЗОП по всяка отделна 
обособена позиция, участникът е приложил 1 бр. Пълномощно с нот.заверка, с 
което Деян Стоянов Дънешки упълномощава Радко Луков Врагов и Леона 
Николаева Зайцева – Ангелова да представляват участника в процедурата, 
като подписват ................................ Съгл. чл.47,ал.9 от ППЗОП пълномощното, 
като приложение към техническото предложение съгл. чл.39,ал.3,т.1,б.“а“ от 
ППЗОП, трябва да бъде приложено към всеки комплект от документи за всяка 
обособена позиция. Ето защо комисията счита, че е налице непълнота на 
офертата на участника и същият следва да представи още един екземпляр от 
посоченото пълномощно, независимо че последното се отнася за двете 
обособени позиции на обществената поръчка. 

 
       2. Участник №2 - „Томбоу България“- ООД, в представения по ОП №2 
ЕЕДОП не е попълнил раздел Б на част ІІ - „информация за представителите 
на икономическите оператори“, както и не е посочил годишния си оборот в 
обхвата на поръчката във връзка с поставеното от възложителя в 
документацията минимално изискване по отношение икономическото и 



финансово състояние на участника - не е попълнил т.2а от раздел Б, част ІV на 
ЕЕДОП.  

Съгласно чл. 104, ал. 4 от ЗОП, когато по отношение на критериите за 
подбор или изискванията към личното състояние на кандидатите или 
участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 
кандидатите или участниците се предоставя възможност да представят нова 
информация, да допълнят или да пояснят представената информация. В тази 
връзка и предвид по-горе посочените непълноти на ЕЕДОП на участник №1 и 
участник №2, на основание чл. 54, ал. 8, при спазване на срока по ал.9,  
комисията предоставя възможност на: 

Участник №1: - „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД – да представи 
липсващата информация в ЕЕДОП, като я допълни или попълни нов ЕЕДОП и 
1 брой  Пълномощно с нот.заверка, с което Деян Стоянов Дънешки 
упълномощава Радко Луков Врагов и Леона Николаева Зайцева – Ангелова да 
представляват участника в процедурата. 

Участник №2: - „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ ООД – да представи 
липсващата информация в ЕЕДОП, като я допълни или попълни нов ЕЕДОП. 

 
Настоящият протокол се състави при спазване на изискванията на чл. 54 

от ППЗОП.  
В изпълнение на чл.54,ал.8, предл. последно от ППЗОП, протоколът да се 

публикува в профила  на купувача и да се изпрати същия ден на всички 
участници. 

 
                             КОМИСИЯ:  1                  П 
      
           2   П  
       

3   П    
  

Предаден на Директора на ЦСМП – Стара Загора на .................2017 г. 
        
      Директор:………………………..….   

       /д-р Маргарита Павлова/  
 

................................................................................................................................. 
   
                                                                Директор:………………………..…. 
  

       /д-р Маргарита Павлова/  
 


