ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ
№ РД-01-4
гр. Стара Загора, 13.01.2020 г.
На основание чл. 22, ал.1, т.6, чл.108, т.1, чл. 109, чл.181, ал.6 от ЗОП и Протоколи
№1/05.11.2019 г., №2/19.11.2019 г., №3/09.12.2019 г. и №4/17.12.2019 г. на комисия,
назначена със заповед № РД-01-63/05.11.2019 г. на Директора на ЦСМП – Стара Загора, за
извършване подбор на участниците в процедурата, разглеждане и оценка на офертите за
възлагане на обществена поръчка с предмет “ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПРЕЗ 2020 г. НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФИЛИАЛИТЕ НА
ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА В ГРАДОВЕТЕ: СТАРА ЗАГОРА, КАЗАНЛЪК, РАДНЕВО,
ЧИРПАН, МЪГЛИЖ, ГУРКОВО, ПАВЕЛ БАНЯ, ГЪЛЪБОВО И БРАТЯ
ДАСКАЛОВИ“, разделена на обособена позиция №1 „Отпечатване и предоставяне на
ваучери за храна през 2020 г. на дежурен персонал на ЦСМП-Стара Загора по Наредба
№11/21.11.2005 г.” и обособена позиция №2 „Отпечатване и предоставяне на ваучери
за храна през 2020 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Ст. Загора за сметка на
средствата на Фонд СБКО“, открита с мое Решение № РД-01-52/02.10.2019 г.,
публикувано в РОП на 02.02.2019 г., уникален номер на поръчката 00223-2019-0002, чрез
публично състезание по чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП

О П Р Е Д Е Л Я М:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет “ОТПЕЧАТВАНЕ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПРЕЗ 2020 г. НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
ФИЛИАЛИТЕ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА В ГРАДОВЕТЕ: СТАРА ЗАГОРА,
КАЗАНЛЪК, РАДНЕВО, ЧИРПАН, МЪГЛИЖ, ГУРКОВО, ПАВЕЛ БАНЯ,
ГЪЛЪБОВО И БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ по обособена позиция №1 „Отпечатване и
предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на дежурен персонал на ЦСМП-Стара
Загора по Наредба №11/21.11.2005 г.” - „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ГР.
СОФИЯ, ЕИК 131085380, със седалище и адрес на управление 1766 гр. София, кв.
„Младост“ 4, ул. „Бизнес парк София“, сграда 12А, ет.1
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет “ОТПЕЧАТВАНЕ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПРЕЗ 2020 г. НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
ФИЛИАЛИТЕ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА В ГРАДОВЕТЕ: СТАРА ЗАГОРА,
КАЗАНЛЪК, РАДНЕВО, ЧИРПАН, МЪГЛИЖ, ГУРКОВО, ПАВЕЛ БАНЯ,
ГЪЛЪБОВО И БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ по обособена позиция №2 „Отпечатване и
предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на служителите на филиалите на
ЦСМП-Ст. Загора за сметка на средствата на Фонд СБКО“ - „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”
ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ, ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление 1700 гр.
София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №1, бл.31.
МОТИВИ:
Комисията, назначена с моя заповед №РД-01-63/05.11.2019 г. за извършване подбор
на участниците в процедурата, разглеждане и оценка на офертите за провеждане на

процедура за възлагане на обществена поръчка е разгледала офертите за изпълнение на
обществената поръчка, получени в определения от възложителя срок. Действията на
комисията са отразени в 4 броя протоколи, утвърдени от възложителя съгл.181, ал.5 от
ППЗОП. Комисията е разгледала документите по чл.39, ал.2 от ЗОП на участниците за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и при
условията на чл.54, ал.8 от ППЗОП във вр. с чл.104,ал.4 от ЗОП е предоставила възможност
на участника „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ -ЕООД да представи нов еЕЕДОП, в който
да отстрани нередовности при попълването на еЕЕДОП, посочени в протокол №1 от
05.11.2019г. В законноустановения срок участникът е представил нов еЕЕДОП. Видно от
Протокол №2 представеният еЕЕДОП от участника е попълнен в съответствие с чл.67, ал. 1
от ЗОП и указанията на комисията в Протокол №1 и в него участникът декларира липсата
на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Останалите трима
участници представят еЕЕДОП, попълнени в съответствие с чл.67,ал.1 от ЗОП, в които
декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор
на възложителя. Поради това и в съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията е
пристъпила към предварителен подбор, като подробно анализирала документацията на
участниците и установила, че всички участници отговарят на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което допуска до
разглеждане офертите на всички участници.
При спазване на чл. 56 от ППЗОП, комисията е разгледала на техническите
предложения на четиримата участника в процедурата и офертите и извършила проверка за
тяхното съответствие с предварително обявените условия, в хода на която установила, че
техническите предложения за изпълнение на поръчката са в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на Възложителя, по образец на възложителя, съобразно
документацията за участие в процедурата. При анализ на офертите комисията установява,
че последните отговарят на предварително обявените условия на възложителя и съдържат
всички изискуеми се документи. Поради това е допуснала до отваряне, разглеждане и
оценяване ценовите предложения в пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на
всички участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка. При спазване на
разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията е разгледала ценовите предложения на
участниците и установила, че са изготвени по образец към документацията на
Възложителя, съобразно изискванията на възложителя и че не е налице основание за
приложението на чл.72 от ЗОП.
В съответствие с определената от възложителя методика за оценка на офертите икономически най-изгодната оферта, определена по критерий за възлагане „най-ниска
цена”, комисията е извършила класиране на офертите по всяка обособена позиция от
обществената поръчка. Тъй като предложената цена за изпълнение на поръчката по ОП №1
- „Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на дежурен персонал на
ЦСМП-Стара Загора по Наредба №11/21.11.2005 г.” от Участник №1 и №2 е една и съща,
комисията е класирала на първо място двамата участника и в съответствие с разпоредбата
на чл.58, ал.3 от ППЗОП е провела публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място участници. Резултатите от проведения публичен жребий са
отразени в Протокол №4/17.12.2019г., като за изпълнител по ОП №1 - „Отпечатване и
предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на дежурен персонал на ЦСМП-Стара Загора
по Наредба №11/21.11.2005 г.” е определен Участник №2 „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ЕООД, а предвид разпоредбите на чл.112,ал.3 от ЗОП и чл.68,ал.2 от ППЗОП, другият
участник - „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”- ЕАД е класиран на второ място по ОП №1.
Протоколите на комисията са съставени съобразно чл.181, ал.4 от ЗОП.
След като се запознах с офертите на участниците, споделям изцяло констатациите и
изводите на комисията при извършване на подбор на участниците в процедурата,
разглеждане и оценка на офертите за провеждане на процедура за възлагане на обществена
поръчка. Не са налице основания по ЗОП за отстраняване на участници от процедурата,
видно от утвърдените протоколи за работата на комисията.

В съответствие с извършеното от комисията класиране на участниците в
процедурата, с настоящото решение е определен изпълнителя на обществената поръчка по
всяка обособена позиция.
В съответствие с пар.131,ал.2 от ПЗР на ЗИЗ на ЗОП/Д.В. бр.86/2018г./, на основание
чл. 43, ал. 1 от ЗОП, в редакцията, действаща до 01.11.2019г., настоящото решение да се
изпрати в тридневен срок от неговото издаване на участниците в процедурата.
В съответствие с пар.131,ал.2 от ПЗР на ЗИЗ на ЗОП/Д.В. бр.86/2018г./, на основание
чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 /отм./ и чл.181, ал.8 /отм./ от ЗОП, в редакцията, действаща до
01.11.2019г. и чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП, настоящото решение и протоколите на
комисията да се публикуват в профила на купувача на адреса на електронната преписка:
https://www.csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/aop-2/op-2019 и в същия ден решението да се
изпрати на участниците в процедурата на адрес, посочен от тях.
Решението подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от получаването му,
съгласно чл. 196 и сл. от ЗОП.
заличен подпис чл.36а, ал.2, ал.3 от ЗОП

Д-Р МАРГАРИТА ПАВЛОВА
Директор ЦСМП-Стара Загора

