
ЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИ русЕ

протокол
N91/17,12.2018 r.

За отваряне на офертите

Днес, 17,12.20,18 г, от 10:00 часа в ЦСМП - Русе, комисия за провещцане на

открита процедура за обществена поръчка с предмет ,Хранене на 0ежурен персонал в

ЦСМП- РУСЕ през 2О19 zo0. чрез перчоёччна ёосmавка на ваучерu за храна

съгласно Публична покана в АОП 9083926, назначена със 3аповед Ns РД-01-

22117 -12.201В г. на директора на ЦСМП-Русе, в състав;

Председател] д-р Недка Дикова, лекар-ординатор и

Членове : 1. Красимира Попова- главен счетоводител
2, Надя Николова-отговорен мед, фелдшер,
З, Ви)qан l\.4устафова - счетоводител
4. адв. Даниела Иванова - юрист;

Не присъстват упълномощени представители на участници,
Председателят и членовете нЭ комисията попълниха и подписаха декларации по

чл. 10З ал, 2 от зоп,
Комисията се подписа на получените офертни пликове и ги отвори по реда на

получаването им, провери наличието на запечатаните непрозрачни пликове,
Постъпили са две предложения:
1. 'ТомбQу Бьлrария" ООД с Рег,N9 26-01-3l14,12-2018 год,
2. 'Бьлгарски пощи" ЕМ с Реr.N9 26-01-5/,14.12,2018 год.,

Комисията отвори пликовете с документацията за участие по реда на постъпване и се
подписа на пликовете, съдържащи документацията за учасIие,

Докуменmацuя 26-01-3 26_01-5
3аявлевие за участие дА дА
Удостоверение за акryално състояние от Агенцията по вписване-
тъDtовски оеrистьD

дА дА

доказателства за техн, възм, по чл, 51 от 3оп дА дА
декларация за отсьствие на обст, по чл, 47 ал, 1 и ал,2 от ЗОП; дА дА
списък на документите, подписан от кандидата или упълн.
предст,

дА дА

ЕИК, данъчна регистрация; дА дА
Списък и декларации за сключени договори с търl,овските обекти,
в които се приемат ваучерите за храна на кандидата в Русенска
област - гр. Русе, гр. Бяла, гр, Сливо поле, гр, Две моruли и гр,
ветово

дА дА

деклаоация за конфиденциалност дА дА
Ценово предпожение в отделен, запечатан плик дА дА
разоешение за извъошване на дейност като оператоD по реда на дА дА



наредба N9 7/2003 за условията и реда за издаване и отнемане
на разрешение за извършване на дейност като оператор на

яване на дейност като оп

Комисията провери съответствието на документите със списъците по
изискванията на чл, 56 ал, 1 т. 14 от3оП.

След като прецени редовността на преможевията и наличието на
противоречиви Декларации в пакета документи, представен от Български пощи ЕАД,
което води до нередовност на предложението от посочения участник, Комисията взе
следното Решение:
Отстранява от участие процедура за обцествена поръчка с предмет 'Хранене на
де)tryрен персонал в ЦСМП- РУСЕ през 2019 год, чрез периодична доставка на ваучери
за храна съгласно Публична покана в АОП 9083926.

Допуска до оценка участник в конкурса'Томбоу България" ООД с Рег.Nс 26-01-
3h4.12,201В лод,

Комисията пристъпи кьм разглех(qане на ценовите предложения.

Протоколът е съставен на 17,12,2018 г.
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ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИ

протокол
N9 2117.12.2018 r.

За разглождане и оценяване на техническите предложения

Днес, 17.12,2018 год. комисията за провецдане на открита процедура за
обществена поръчка с предмет., Храневе на дежурен персонал в ЦСМП- РУСЕ през 2019
год, чрез периодична доставка на ваучери за храна .

Председател: д-р Недка Дикова, лекар-ординатор и
Членове : 1, Красимира Попова - главен счетоводител

2, Надя Николова-отговорен мед, фелдшер;
3, Вих1дан Мустафова - счетоводител
4, адв, Даниела Иванова - юрист;

Комисията отвори плика с техническите предложения на участник с Рег.N9 26-01-3
При разглецдането и оценката на техническите предложения се получи следният

резултат;

Те х н чческч п реd ложе н uя : Рег,Ns 26_01_з

доказателства за техн, възм, по чл, 51 от ЗОП дА
Списък и декларации за сключени договори с търrовските
обекrи, в които се приемат ваучерите за храна на кандидата в
Русенска област - гр, Русе, гр, Бяла, гр. Сливо поле, гр, !ве
моrили и гр, Вбтово

м

Разрешение за извършване на дейност като оператор по реда
на наредба Ne 7/2003 за условията и реда за издаване и
отнемане на разрешение за извьршване на дейност като
оператор на ваучери и осъществяване на дейност като
оператор

дА

След като прецени
участника в конкурса,
Протокольт е съста 17.12-2018r,

редовността на техническите предложения и допусна до оценка
комисията пристъпи кьм разrлех(цане на ценовото предложение,
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ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИ

протокол
Ns з/17.12,2018 г.

3а отваряне на ценовите преможония

Днес, 17.12.2018 r, в ЦСМП - Русе, комисията за провецдане на открита
процедура за обшествена поръчка с предмет ,,.,Хранене на дежурен персонал в l-]СМП-
РУСЕ през 2019 год, чрез периодична доставка на ваучери за храна", в състав:

Председател: д-р Недка Дикова, лекар-ординатор и

Членове: '1. Красимира Попова - главен счетоводител
2. Надя Николова-отговорен мед, фелдшер;
З, Вищдан Мустафова - счетоводител
4, адв, Даниела Иванова - юрист;

Комисията отвори плика с ценовото преможение на участника с вх. Ns 26_01-3

при разглеждането и оценката на ценовото предложение се получи следният

резултат:

l-teHoBu преOложенuя 26-01-3

Цена за изработка на 1 бр, ваучер без ДДС 0,007 лв

Цена за изработка на 1 бр. ваучер с ДДС 0.008 лв

Приложение -l_]eioBa оферта един брой.

след като прецени редовността на ценовото преможение на участника в конкурса,
комисията пристъпи кьм оценяване и класиране на ценовото предложение,
Протоколът е съставен на 17.12,2018 г,
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ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА lЧlЕДИЦИНСКА русЕ

протокол
N9 4/17.12.20]8 г.

За класrране на цоновите предложения

_ Днес, 17.,12.2о18 год. комисията за провеждане на открита процедура за
обцествена поръчка с предмет.. Хранене на дех!урен персонал в цсЙп_ руёЕ пiБi zolo
год, чрез периодична доставка на ваучери за храна .

Председател; д-р Недка Дикова, лекар-ординатор и
членове ; 1, Красимира Попова - главен счетоводител

2. Надя Николова-отtоворен мед. фелдшер;
3, Виж,qан Мустафова - счетоводител
4, адв, Даниела Иванова - юрист;

при разглещqането и оценката на ценовото предложение се получи следният
резултатj

Ценовч преOложенuя Томбоу
Цена за изработка на 1 бр, ваучер бв ДДС 0.007 лв
Цена за изработка на 1 бр, ваучер с ДДС 0,008 лв

комисията предлаrа на възложителя следното класиране на участниците;

класира'гоМбОУ Бългдрия ООД като участник, отговарящ на техническите
изисквания на възложителя и преможил най-ниска цена,

Протоколът е съставен на 17 _12.2О18(. и е предаден на Възложителя на
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Членове:


