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ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ 

НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ 

гр. София  1303,ул. “Пиротска” № 117, тел : 02/931 61 09, факс:02/ 832 91 45 

 

 

 

    

   УТВЪРЖДАВАМ:* 

/доц. д-р С. ТОТЕВА,дм/ 

 

Дата: 19.12.2016г. 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

На основание чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени 

поръчки 

 

 На 30.11.2016г. в 11ч. в сградата на ДПБЛНА, ул.”Пиротска” № 117 се проведе 

заседание на комисията, назначена  със Заповед № 78/25.11.2016 г.  на Директора на 

ДПБЛНА със задача : „ Разглеждане, оценяване  и класиране на подадени оферти  в 

процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, 

ал.3, т.2 от ЗОП  , обявена  с обява  изх.№ 327/18.11.2016г.  с предмет „Избор на 

оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите 

на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм за 

срок от една година», в състав : 

 

1. Председател: Светослав Николов – главен счетоводител на ДПБЛНА 

Членове:  

2. Светлана Костова  –  адвокат към Софийска адвокатска колегия 

3. Ирина  Иванова  - административен секретар в ДПБЛНА 

Председателят на комисията получи от деловодството  подадените оферти и 

списъка на участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка. 

Комисията установи, че са постъпили 3 /три оферти/  от : 

1. „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ” АД , вх.№ 222 от 24.11.2016 г., 11.10 ч. 

2. „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД,  вх.№ 224 от 25.11.2016г., 12.00 ч. 

3. „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, вх.№ 229 от 29.112016г., 11.45ч. 

 

Членовете на комисията попълниха декларации относно изискванията  на  чл.103, 

ал.2 от ЗОП и   по чл.52 от ППЗОП и пристъпиха към отваряне  на офертите, по реда на 

тяхното постъпване и проверка за съответствие с условията за участие и изискванията на 

които трябва да отговаря. На отварянето на офертите присъства г-жа Галина Костадинова 

Герчева - представител на участника „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД  с 

пълномощно от 12.10.2016 г. от управителя на дружеството г-н Виктор Косконел) 

1. Оферта № 1 – Участник . „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ” АД  
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 Комисията констатира, че офертата на участника е представена в плик, който е   

запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, като върху него са отбелязани  входящ 

номер, дата и час на постъпване, наименование на поръчката и данни за участника. 

 Комисията установи, че офертата съдържа следните документи, подписани от г-н 

Меди Бенбугера, представляващ дружеството –участник.  

1.1.Списък на документите и информацията,съдържащи се в офертата.Списъкът е 

изготвен, съгласно приложения образец  № 1 и описаните в него документи са налични в 

офертата 

1.2. Представяне на участника , изготвено е в съответствие с  Oбразец № 2; 

1.3. Декларация за приемане на условията в проекта на договор , изготвено е в 

съответствие с  Образец № 3; 

1.4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици, изготвена е в съответствие с   

Образец № 7; 

1.5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП , изготвена е в съответствие с  

Образец № 8; 

1.6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, изготвена е в съответствие с   

Образец № 9; 

1.7.Техническо предложение , изготвено е в съответствие с  Образец № 4; 

1.8. Списък на търговските обекти , изготвен е в съответствие с Образец № 5; 

1.9. Ценово предложение, изготвено е в съответствие с  Образец № 6; 

1.10.Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, че при изпълнението на поръчката няма да 

ползват подизпълнител,  изготвена е в съответствие с  Образец № 12; 

1.11.Заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 с обхват, отговарящ на предмета на 

поръчката 

1.12. Заверено копие на разрешението за упражняване на дейността ; 

1.13. Образец на ваучер; 

1.14. Образец на заявка;  

Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника: „ИДЪНРЕД 

БЪЛГАРИЯ” АД – - предлагана цена за един брой ваучер, включваща всички разходи по 

отпечатването, управлението и доставката в отделни пликове – 0.03 (нула цяло и три 

стотни ) лева без ДДС и 0,036(нула цяло и тридесет и шест хилядни) лева с ДДС . 

2. Оферта №2 – Участник „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Комисията констатира, че офертата на участника е представена в плик, който е  е 

запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, като върху него са отбелязани  входящ 

номер, дата и час на постъпване, наименование на поръчката и данни за участника. 

 Комисията установи, че офертата съдържа следните документи, подписани от г-н 

Манол Курдаланов-управител на  дружеството участник.  

2.1. Списък на документите и информацията,съдържащи се в офертата.Списъкът е 

изготвен, съгласно приложения образец  № 1 и описаните в него документи са налични в 

офертата 

2.2.  Представяне на участника , изготвено е в съответствие с  Oбразец № 2; 

2.3. Декларация за приемане на условията в проекта на договор , изготвено е в 

съответствие с  по Образец № 3; 

2.4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици, изготвена е в съответствие с   

Образец № 7; 
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2.5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП , изготвена е в съответствие с  

Образец № 8- 2 бр.декларации; 

  2.6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, изготвена е в съответствие с   

Образец № 9-2 бр.декларации; 

  2.7. Техническо предложение , изготвено е в съответствие с  Образец № 4; 

2.8. Заверено копие на разрешението за упражняване на дейността ; 

2.9. Образец на заявка; 

2.10. Образец на ваучер 

2.11. Ценово предложение, изготвено е в съответствие с  Образец № 6; 

2.12. Списък на търговските обекти , изготвен е в съответствие с Образец № 5 

2.13.Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, че при изпълнението на поръчката няма да 

ползват подизпълнител,  изготвена е в съответствие с  Образец № 12; 

2.14. Заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 с обхват, отговарящ на предмета на 

поръчката 

Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника 

„ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД – - предлагана цена за един брой ваучер, включваща 

всички разходи по отпечатването, управлението и доставката в отделни пликове – 0.02 

(нула цяло и две стотни ) лева без ДДС и 0,024(нула цяло и двадесет и четири хилядни) 

лева с ДДС . 

3. Оферта №3 -    3. „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

Комисията констатира, че офертата на участника е представена в плик, който е  е 

запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, като върху него са отбелязани  входящ 

номер, дата и час на постъпване, наименование на поръчката и данни за участника. 

Комисията установи, че офертата съдържа следните документи, подписани  от 

управител на  дружеството участник г-н Виктор Косконел и г-жа Катрин Петкова-

търговски директор – упълномощена от управител на  дружеството участник Виктор 

Косконел .  

3.1. Списък на документите и информацията,съдържащи се в офертата.Списъкът е 

изготвен, съгласно приложения образец  № 1 и описаните в него документи са 

налични в офертата; 

3.2.  Представяне на участника , изготвено е в съответствие с  Oбразец № 2; 

3.3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в 

настоящата обществена поръчка; 

3.4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор , изготвено е в 

съответствие с  по Образец № 3; 

3.5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, 

изготвена е в съответствие с   Образец № 7; 

3.6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП , изготвена е в съответствие с  

Образец № 8; 

3.7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, изготвена е в съответствие с   

Образец № 9; 

3.8. Техническо предложение , изготвено е в съответствие с  Образец № 4; 

3.9. Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна  ; 

2.13. Образец на заявка; 

2.14. Образец на ваучер 

2.15. Ценово предложение, изготвено е в съответствие с  Образец № 6; 

2.16. Списък на търговските обекти , изготвен е в съответствие с Образец № 5 

2.13.Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, че при изпълнението на поръчката няма да 

ползват подизпълнител,  изготвена е в съответствие с  Образец № 12; 
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2.14. Заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 с обхват, отговарящ на предмета на 

поръчката 

Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника:  

 „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД - предлагана цена за един брой ваучер, 

включваща всички разходи по отпечатването, управлението и доставката в отделни 

пликове – 0.01 (нула цяло и една стотна ) лева без ДДС и 0,012(нула цяло и дванадесет 

хилядни) лева с ДДС . 

 С обявяването на ценовите предложения публичната част от заседанието 

приключи.  

След приключване на публичната част от заседанието, комисията продължи на 

19.12.2016 г. работата си, като пристъпи към разглеждане на подадените оферти и 

извърши проверка за съответствие на участниците с изискванията на Възложителя, 

посочени в обявата. 

Комисията престъпи към разглеждане на офертата на „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ” 

АД  и направи справка в Търговския регистър по ЕИК на участника, която прилага към 

протокола. След обстойно и подробно разглеждане на представените документи за 

допускане до участие и сравняване с изискваните такива, комисията установи, че офертата 

на „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ” АД  отговаря на изискванията на Възложителя., че са 

изпълнени  поставените от Възложителя изисквания  и може да се пристъпи към 

разглеждане на техническото и ценовото предложения. 

След като разгледа техническото предложение, представено от участника, 

комисията установи, че е в пълно съответнствие с изискванията, съдържащи се в 

техническата спесификация от документацията за участие. 

Комисията престъпи към разглеждане на офертата на „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” 

ООД  и направи справка в Търговския регистър по ЕИК на участника, която прилага към 

протокола. След обстойно и подробно разглеждане на представените документи за 

допускане до участие и сравняване с изискваните такива, комисията установи, че офертата 

на „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД отговаря на изискванията на Възложителя., че са 

изпълнени  поставените от Възложителя изисквания и може да се пристъпи към 

разглеждане на техническото и ценовото предложения. 

След като разгледа техническото предложение, представено от участника, 

комисията установи, че е в пълно съответнствие с изискванията, съдържащи се в 

техническата спесификация от документацията за участие. 

Комисията престъпи към разглеждане на офертата на „СОДЕКСО ПАСС 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД и направи справка в Търговския регистър по ЕИК на участника, 

която прилага към протокола. След обстойно и подробно разглеждане на представените 

документи за допускане до участия и сравняване с изискваните такива, комисията 

установи, че офертата на „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД отговаря на 

изискванията на Възложителя., че са изпълнени  поставените от Възложителя изисквания  

и може да се пристъпи към разглеждане на техническото и ценовото предложения. 

След като разгледа техническото предложение, представено от участника, 

комисията установи, че е в пълно съответнствие с изискванията, съдържащи се в 

техническата спесификация от документацията за участие. 

Комисията пристъпи към разглеждане  на ценовите предложения на участниците и 

класиране  на офертите. Офертите на участниците се оценяват и класират според критерия 

„Най-ниска цена”. На първо място се класира офертата с най-ниска предложена цена за 

изпълнение на обществената поръчка.  

Класиране на участниците: 

1. „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД  – 0,01 лв. без ДДС 

2. „„ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД  – 0,02 без ДДС 

3. „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ” АД – 0,03 без ДДС 
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Комисията класира на първо място офертата  на „„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД  - предлагана цена за един брой ваучер, включваща всички разходи по 

отпечатването, управлението и доставката в отделни пликове – 0.01 (нула цяло и една 

стотна ) лева без ДДС и 0,012 (нула цяло и дванадесет хилядни) лева с ДДС . 

. Представената оферта отговаря на предварително обявените от Възложителя 

изисквания за изпълнение на поръчката. Предложената от него цена е най-ниска и в 

съответствие с избрания от Възложителя критерий за оценка на офертите, поради което 

комисията предлага същият  да бъде определен за изпълнител на поръчката. 

Настоящият протокол е съставен на 16.12.2016г. в  17.00 часа и цялата 

документация се предава на възложителя за  утвърждаване.                                                          

 

Председател: *…………………….... 

             (Светослав Николов) 

 

   

                                                              Членове:     1.* ………………………. 

       (Светлана Костова) 

      

                2*………………………. 

       (Ирина Иванова) 

       

*Заличена информация на осн. чл. 2 от ЗЗЛД. 


