
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СИЛИСТРА
гр. Силистра ул.”Петър Мутафчиев” № 80, тел/факс 086/82-22-85; e-mail: csmpsilistra@gmail.com

г

П Р О Т О К О Л
за получаване, разглеждане и оценка на оферти

Днес 11.11.2015 г., 10:00 часа в ЦСМП -  Силистра, бул. Македония № 61, ет. 5, 
стая 509, на основание чл. 101г от Закона за обществени поръчки и Заповед № РД-08-65 
от 30 октомври 2015 г. на директора на ЦСМП - Силистра д-р Фанка Тончева, комисия в 
състав:
1. Севда Русева, главен счетоводител
2. Мариана Дончева, главна медицинска сестра
3. Татяна Красимирова, касиер счетоводство
проведе заседание за разглеждане и оценка на получените оферти на кандидати, 
участващи в обществена поръчка чрез публична покана е предмет: „Отпечатване и 
доставка на ваучери за храна за осигуряване на храна и тонизиращи напитки на 
персонала на ЦСМП -  Силистра, работещ на 12-часов работен ден при сумирано 
изчисляване на работното време през 2016 г., съгласно Наредба № 11 от 2005 г. за 
определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към 
нея”.

Прогнозната стойност на поръчката за периода на договора е 27000 (двадесет и 
седем хиляди) лева без ДДС.

Критерият за възлагане е „най-ниска цена”.

Възложителят предаде на комисията получените оферти, заведени във входящия 
дневник на ЦСМП -  Силистра и списък, съгласно който до определения в публичната 
покана краен срок за получаване на оферти -  16:00 часа на 10.11.2015 г., са постъпили 3 
(три) предложения за изпълнение на поръчката, от:
1. Идънред България АД, гр. София, вх. № ОП-03-563-01/09.11.2015 г., в 11:12 часа.
2. Содексо Пасе България ЕООД, гр. София, вх. № ОП-03-563-02/10.11.2015 г., в 10:15 
часа.
3. Томбоу България ООД, гр. София, вх. № ОП-03-563-03/Ю.11.2015 г., в 10:40 часа.

Офертите са получени в непрозрачни пликове, с ненарушена цялост.

Членовете на комисията попълниха декларации, в съответствие е изискванията на 
чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

На заседанието на комисията, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в обявените дата и час 
за отваряне на офертите -  11.11.2015 г., 10:00 часа, не присъстваха упълномощени 
представители на участниците, не присъстваха представители на средствата за масово 
осведомяване и други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване. 
Съгласно чл. 101г, ал. 3, комисията отвори и обяви ценовите предложения на 

участниците.
Членовете на комисията подписаха ценовите и техническите предложения.

директор на ЦСМ1% \  
д-р Фанка Тончева

/ /
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Комисията пристъпи към разглеждане на представената от първия участник 
Идънред България АД, оферта, съдържаща: данни за лицето, което прави предложението, 
Техническо предложение, Ценово предложение и посочен срок на валидност на 
офертата. Офертата на кандидата отговаря на законовите изисквания.

По отношение на изискванията на Възложителя за изпълнениие на поръчката, 
участникът е представил всички документи.

Ценово предложение на участника:
0,03 (нула цяло нула три) лева без ДДС
0,036 (нула цяло нула тридесет и шест) лева с ДДС

Посочената цена включва цената за отпечатване и доставка на един брой заявен 
ваучер, независимо от номиналната му стойност и не подлежи на промяна през целия 
срок на договора за изпълнение на поръчката.

В съответствие с изискванията на Възложителя за представяне на цените до втория 
знак след десетичната запетая и условията, посочени в ценовото предложение, при 
спазване на общоприетите правила за закръгляне, комисията закръгли до втория знак 
след десетичната запетая посочената цена с ДДС от 0,036 (нула цяло нула тридесет и 
шест) лева с ДДС на 0,04 (нула цяло нула четири) лева с ДДС.

Участникът Идънред България АД се допуска до оценяване.

Комисията пристъпи към разглеждане на представената от втория участник 
Содексо Пасе България ЕООД оферта, съдържаща: данни за лицето, което прави 
предложението, Техническо предложение, Ценово предложение и посочен срок на 
валидност на офертата. Офертата на кандидата отговаря на законовите изисквания.

По отношение на изискванията на Възложителя за изпълнениие на поръчката, 
участникът е представил всички документи.

Ценово предложение на участника:
0,01 (нула цяло нула един лева) лева без ДДС 
0,012 (нула цяло нула едно две лева) лева с ДДС

Посочената цена включва цената за отпечатване и доставка на един брой заявен 
ваучер, независимо от номиналната му стойност и не подлежи на промяна през целия 
срок на договора за изпълнение на поръчката.

В съответствие с изискванията на Възложителя за представяне на цените до втория 
знак след десетичната запетая и условията, посочени в ценовото предложение, при 
спазване на общоприетите правила за закръгляне, комисията закръгли до втория знак 
след десетичната запетая посочената цена с ДДС от 0,012 (нула цяло нула дванадесет) 
лева с ДДС на 0,01 (нула цяло нула един) лева с ДДС.

Участникът Содексо Пасе България ЕООД се допуска до оценяване.

Комисията пристъпи към разглеждане на представената от третия участник 
Томбоу България ООД оферта, съдържаща: данни за лицето, което прави предложението, 
Техническо предложение, Ценово предложение и посочен срок на валидност на 
офертата. Офертата на кандидата отговаря на законовите изисквания.

По отношение на изискванията на Възложителя за изпълнениие на поръчката, 
участникът е представил всички документи.

Ценовото предложение на участника съдържа:
0,01 (нула цяло и една стотна) лева без ДДС 
0,012 (нула цяло и дванадесет хилядни) лева с ДДС
Цена с ДДС със закръгление до втория знак след десетичната запетая е 0,01 (нула цяло и 
една стотна) лева.

Посочената цена включва цената за отпечатване и доставка на един брой заявен 
ваучер, независимо от номиналната му стойност и не подлежи на промяна през целия 
срок на договора за изпълнение на поръчката.
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И третият участник Томбоу България ООД се допуска до оценяване.
Критерий за оценка на офертите в настоящата публична покана е предложената от 

участниците най-ниска цена за отпечатване и доставка на ваучерите за храна.
Предвид факта, че в допуснатите до оценяване и класиране оферти на Содексо Пасе 
България ЕООД и Томбоу България ООД, предложената от участниците цена за 
изпълнение на поръчката за отпечатване и доставка на ваучери за храна е една и съща: 
0,01 (нула цяло нула един) лева без ДДС и 0,012 (нула цяло нула дванадесет) лева с ДДС, 
със закръгляне 0,01 (нула цяло нула един) лева с ДДС, а предложената цена от Идънред 
България АД е 0,03 (нула цяло нула три) лева без ДДС и 0,036 (нула цяло нула тридесет 
и шест) лева с ДДС, със закръгляне 0,04 (нула цяло нула четири) лева с ДДС, комисията 
извърши следното класиране:

1. Първо място - Содексо Пасе България ЕООД и Томбоу България ООД
2. Второ място - Идънред България АД

Въз основа на направеното класиране и на основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП, на 
13 ноември 2015 г., в 10:00 часа, в град Слиситра, бул. Македония 61, ет. 5, стая 509, 
публично ще се проведе жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти с предложена една и съща най-ниска цена, при следния 
регламент:

На заседанието имат право да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и други лица. Участниците в жребия се легитимират с документ за 
самоличност.

В случай че в определения час няма явил се участник и/или участници, 
заседанието на комисията, на което ще се проведе публичният жребий ще се отложи за 
10:30 часа, като мястото остава непроменено. В този случай публичният жребий се 
провежда, независимо дали присъстват участници или техни упълномощени 
представители.

При отсъствие на участник и/или участници или техни упълномощени 
представители, действията по провеждане на публичния жребий, съгласно регламента, 
ще бъдат извършени от членове на комисията.

Комисията провежда жребия по следния начин:
1. Като средство за провеждане на жребия, комисията ще подготви два еднакви 

непрозрачни плика за двамата участници с поставени вътре листчета с номера, 
съответстващи на позициите от класирането -  първо и второ място.

2. Пликовете се поставят в кутия, върху която е направен отвор за теглене.
3. Всеки участник изтегля плик, по реда на постъпване на офертите: 1. Содексо 

Пасе България ЕООД; 2. Томбоу България ООД
4. След изтегляне на пликовете, участниците последователно ги разпечатват и 

показват листчетата с надписа в тях.
5. Класирането в публичната покана за възлагане на обществената поръчка ще се 

осъществи на база изтеглените от участниците позиции за класиране в публичния 
жребий , с което действие приключва процедурата.

На 11.11.2015 г. съобщението за провеждане на публичен жребий ще бъде 
изпратено по електронна поща до всички участници в публичната покана от Севда 
Русева.

Комисията възложи на техника компютърни системи на ЦСМП -  Силистра, на 
11.11.2015 г. да публикува в Профил на купувача Съобщение до участниците в 
процедурата.

С това комисията приключи своята работа в 12:10 часа на 11.11.2015 г.



На 13.11.2015г„ в 10:00 часа, комисията се събра на заседание в пълен състав, за да 
проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 
място оферти с предложена една и съща най-ниска цена за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка -  Содексо Пасе България ЕООД и Томбоу България ООД.

И тримата участници в процедурата бяха уведомени за провеждането на 
публичния жребий със съобщение, пубикувано към публичната покана с ID 9047193 в 
Профил на купувача в електронната страница на ЦСМП -  Силистра и изпратено по 
електронна поща до всеки участник, на 11.11.2015 г.

В обявения час 10:00 за провеждане на жребия не се явиха представители на 
участниците в жребия, както и представители на средствата за масово осведомяване и 
други лица. Провеждането на жребия се отложи за 10:30 часа.

В 10:30 за провеждане на жребия се яви:
1. Лиляна Иванова Илиева, упълномощен представител на Содексо Пасе България 

ЕООД, която се легитимира с документ за самоличност, представи пълномощно и се 
подписа в списък на присъстващите участници.

Комисията запозна упълномощения представител с обявения регламент за 
провеждане на публичния жребий и в негово присъствие член на комисията постави в 
подготвените два непрозрачни плика листчета с номера, съответстващи на позициите от 
класирането -  първо и второ място. Пликовете се поставиха в кутия с отвор за теглене.

По реда на постъпване на офертите, упълномощеното лице първо изтегли плик от 
името на Содексо Пасе България ЕООД. Втория плик изтегли член на комисията. 
Пликовете последователно се разпечатаха и участващите в жребия последователно 
показаха листчетата с надписа в тях, като номерът на изтегленото листче съответства на 
позицията от класирането, което ще заеме участникът в публичната покана.

Класирането в публичната покана за възлагане на обществената поръчка, на база 
проведения публичен жребий е както следва:

I място заема участникът Содексо Пасе България ЕООД, гр. София, изтеглил плик 
с надпис на листчето в него „I място”;

II място заема учасникът Томбоу България ООД, гр. София, с изтеглен от негово 
име плик с надпис на листчето в него „II място”;

Въз основа на направеното по-горе класиране, комисията предлага на Възложителя да 
сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Отпечатване и 
доставка на ваучери за храна за осигуряване на храна и тонизиращи напитки на 
персонала на ЦСМП -  Силистра, работещ на 12-часов работен ден при сумирано 
изчисляване на работното време през 2016 г„ съгласно Наредба № 11 от 2005 г. за 
определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към 
нея” класирания на първо място участник 
Содексо Пасе България ЕООД.

Комисията приключи своята работа на 13.11.2015 г. в 10:47 часа и предава на 
Възложителя цялата документация, събрана в хода на процедурата и протокола за 
утвърждаване.

К О М И С И Я :!.....^

Възложител 
Дата на полу1 ва протокола и документацията: / /
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