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ПРОТОКОЛ 

 
05 юни 2015 година 

 

от комисия за разглеждане и класиране на предложенията от участници 

за изпълнители на услуга с обект: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА 

ГОТОВА ХРАНА ЗА БОЛНИ И ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА 

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ” ЕООД 

  

Комисията в състав: 

Председател:  

Мартин Петров Христов, ЕГН: 6701286929, с адрес: гр. София, ул. 

”Неофит Рилски” № 5, тел. 955 91 79, длъжност: юрист, образование: 

право; 

Членове: 

1. Ана Иванова Йорданова, ЕГН:5606226439, с адрес:гр.София, 

кв.”Обеля” ул.23, № 5, тел.0878652645, длъжност:Гл.счетоводител, 

образование: висше икономическо; 

2. Марийка Николова Влахова, ЕГН:4505276390, с адрес:гр.София, 

жк. Надежда ІІ, бл.250, вх. Г, Диплома №030255 -  Икономист – 

счетоводител; образование: средно специално 

3. Наталия Димитрова Ранджева,  ЕГН5009043110, с адрес гр.София, 

жк. Сердика, бл. 22,вх. Г,свидетелство за квалификация серия А № 72а – 

Ветеринарно – санитарна експертиза; образование висше. 

  4. Йордан Стоянов Стоянов, ЕГН7701267005  с адрес София, жк. 

Младост 2, бл.224,вх. 11, ет. 2, удостоверение за професионално обучение 

№ 5024/1706 – готвач. 

се събра на 05.06.2015 година в 10.00 часа, за да продължи 

разглеждането на документите на участниците. 

На заседанието присъстват представители на участниците Виктор 

Венциславов Свиленов, управител на „Канкун” ЕООД и Валентин Миков, 

управител на „Вива – 2004” ООД. Няма представител на „ЛФС” ЕООД. 

Комисията представи на присъстващите представители на 

участниците запечатаните пликове № 3 на тримата участници за уверение, 

че са запечатани. Пликовете отговарят на изискванията на ЗОП и на 

възложителя. 

Комисията пристъпва към отваряне на ценовите предложения в плик 

№ 3 на допуснатите участници „ЛФС” ЕООД, „Вива 2004” ООД и 

„Канкун” ЕООД. 

Първо се отвори предложение на „ЛФС” ЕООД. Финансовото 

предложение е по дадения от възложителя образец. Предлаганата цена е 
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3.68 (три лева и шестдесесет и осем стотинки) без ДДС. Представеният 

образец се подписа от членовете на комисията. 

Второ се отвори предложение на „Вива 2004” ООД. Финансовото 

предложение е по дадения от възложителя образец. Предлаганата цена е 

2.80 (два лева и осемдесет стотинки) без ДДС. Представеният образец се 

подписа от членовете на комисията. 

Трето се отвори предложение на „Канкун” ЕООД. Финансовото 

предложение е по дадения от възложителя образец. Предлаганата цена е 

3.08 (три лева и осем стотинки) без ДДС. Представеният образец се 

подписа от членовете на комисията. 

Комисията предложи на присъстващите представители на участници 

да подпишат ценовите предложения, но те не пожелаха. 

Комисията съгласно обявения критерий най-ниска цена класира 

участниците по следния начин: 

На първо място „Вива 2004” ООД с предложена цена 2.80 лева без 

ДДС; 

На второ място „Канкун” ЕООД 3.08 лева без ДДС; 

На трето място „ЛФС” ЕООД 3.68 лева без ДДС.. 

Комисията предлага на възложителя да обяви класирането и 

класирания на първо място да бъде обявен за изпълнител. 

В 10.30 часа на 05.06.2015 година заседанието на комисията 

приключи като се подписа протокола.  

 


