
 
        ПРОТОКОЛ № 1 
 

 
 На 21.12.2016г. в 10.00 часа комисията за провеждане на открита                                                                                                                             
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
“Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и 
предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ “Света 
Петка"АД, гр.Видин, назначена със Заповед №  1223 /21.12.2016г. в 
състав: 
  
Председател: Станислава Людмилова Дионисова – Правоспособен юрист 
и членове:  
1. Наташа Лилова Илиева – Зам. главен счетоводител при МБАЛ „Света 
Петка” АД, гр.Видин 
2.  Людмила Величкова Любенова – на длъжност специалист договори, 
обществени поръчки, европроекти  и програми към  МБАЛ Света Петка 
АД. 

С  обявление за поръчка публикувано в Притурка към официален 
вестник на ЕС с  № 757224/10.11.2016г. и Решение за откриване на 
процедура  № 757214/10.11.2016г., публикувани в  Агенцията за 
обществени поръчки. 
Членовете на комисията подписха декларации по чл.103,ал.2 от ЗОП. 
На заседанието на комисията не присъстваха представители на 
участниците в процедурата, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.  
В обявения срок от Възложителя  за получаване на оферти 20.12.2016г. до 
16.00ч.  е постъпила една оферта  с  вх. № 4698/20.12.2016г. в 14.00ч. 
„Томбоу България „ООД   
 
На 21.12.2016г. в 10.00ч.  комисията пристъпи към отваряне на офертата: 

  „Томбоу България „ООД  с  вх. № 4698/20.12.2016г. – 14.00ч. 
 
Офертата на участника се намери в запечатана непрозрачна 
опаковка която съдържа изискуемите документи по чл.39 от ЗОП 
както  и отделен непрозрачен плик предлагани ценови параметри. 
Офертата съдържа следните документи: 
1.Списък 
2. ЕЕДОП 
3. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54,ал.1 и чл.55, 
ал.1,т.1 и 4 от ЗОП  



4.Техническо предложение за условията поети с офертата и 
съгласие за валидност на офертата до изтичане на  90 календарни 
дни. 

5. Брой на обектите в гр.Видин, в които могат да се използват 
ваучери е 75 броя, съгласно приложен списък; 

   Реда и срока за изпълнение на заявките  се предлага да   е 5 
работни дни  след получаване на заявка; 
6.Декларация със списък на изпълнените договори за последните  
3 години с разпечатки от АОП. 

 
7. Заповед № 141/12.02.2004г. от Министерството на финансите  

за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за 
храна. 

8. Мостра  на ваучери, които ще се доставят; 
9. Сертификат за качество-  ISO 9001:2008  валиден 11.02.2018г. 
10.  Декларация по чл.39, ал.3,т.1,буква”в” от ППЗОП за приемане 

условията на договора; 
11.  Договор с куриерска фирма за осъществяване на доставките;  
12.  Декларация за срока на валидност на офертата; 
13.  Декларация за запознаване  с условията в документацията и 

приемане на условията; 
След като комисията констатира, че всички изискуеми 
документи са налице, пристъпи към отваряне на ценовото 
предложение на участника. 
Пликът с ценовото предложение, бе подписан от тримата 
членове на комисията. 
Участникът предлага доставка в срок до 5 дни след получаване 
на заявка. 
Възнаграждението без ДДС за отпечатване и предоставяне на 
ваучерите е в размер на 1% от номиналната стойност на 
ваучерите.  
Приетата от Възложителя методика включва комплексна 
оценка по два показателя: 
К1-70т. 
К2-30т. 
Тъй като е налице само една оферта комисията оценява 
кандидата с максимо точки, а именно-100т. 
По критерия К1 крайна цена за изработка, отпечатване и 
доставка на ваучери -70т., и по критерий К2- брой на обектите 
в които могат да се използват ваучерите в гр.Видин- 30т. 

На основание горните резултати комисията предлага на 
Възложителя да сключи договор с класирания на първо място 




