
ПРОТОКОЛ

10 юни 2019 година

от комисия за разглеждане и класиране на предложенията от кандидати 

за изпълнители на услуга с предмет: „Приготвяне и доставка на готова 

храна за болни и персонал за нуждите „ЦПЗ -  София” ЕООД”

Комисията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1 Румен Любомиров Стоянов, ЕГН: длъжност : иач.
отделение.
ЧЛЕНОВЕ:

2. Ваня Николова Вълчева, ЕГН: зъжност:
гл. счетоводител.

3. Соня Фьодорова Дикова, ЕГН: служител ЧР.

се събра на 10.06.2019 година в 10.30 часа.
Процедурата е по чл. 20, ал.4. т.2 от ЗОГ1. Комисията е назначена със 

заповед № 184/29.05.2019 година и членовете на комисията подписаха 
декларации по чл. 103, ал. 2 от 3011.

На комисията е предаден на 10.06.2019 година списък от Възложителя 
с участниците и офертите. Постъпили са следните предложения на 
участници по реда на подаването им в деловодството на възложителя:

1. „Мастър Пик” ООД, вх. № 205/07.06.2019г., 12:30ч.
Гр.София 1113, Парк хотел Москва , ул. Незабравка № 25, тел.: 02/973-32- 
54 , факс: 02/423-55-76, Колю Колев

2. „Фреш фуд кетъринг“ ООД , вх. № 206/07.06.2019г. , 12:32 ч.
Гр.София 1606, ул. Доспат№ 18. ет. 1, ап.З, тел. 0882251529; Кристина 
Марин кова

3. „Болкан миил” ЕООД, вх. № 208/07.06.2019г., 13:45 ч.
гара Лакатник - 2272, ул. Христо Ботев № 1.тел.0887516357, Илиян
Младенов

■ *



Представените оферти съответстват на съставения списък.
Офертите са представени съгласно указания в закона начин в 

запечатани непрозрачни пликове, върху които е посочена изискуемата 
информация от поканата.

Комисията в 10.40 часа пристъпи към отваряне на предложенията на 
участниците по реда на постъпването им. %

Първо се отвори плика с документи на „Мастър Пик” ООД. Гой 
съдържа :папка с опис на документите, съдържаща всички изискуеми от 
възложителя документи.

Втори се отвори плика с документи на „Фреш фуд кетъринг“ ООД. 
Той съдържа: джоб съдържащ всички изискуеми от възложителя документи.

Трети се отвори плика с документи на „Болкан мийл” ЕООД. Той 
съдържа папка с: опис на документите, съдържаща всички изискуеми от 
възложителя документи.

Комисията пристъпи към оценка на документите за съответствие с 
изискванията на възложителя към участниците по реда на постъпването им.

Комисията след разглеждане на документите на участниците установи, 
че са предствени всички документи от участниците, които са изискани от 
възложителя.

Представените документи съответстват по съдържание на изискваните 
от възложителя.

С оглед на изложеното комисията реши: допуска всички участници до 
класиране съобразно критерия за оценка.

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на 
допуснатите участници: „Мастър Пик” ООД”; „Фреш фуд кетъринг“ ООД;
„Болкан мийл” ЕООД.

Първо се разгледа предложението на „Мастър Пик” ООД”. 
Предлаганата цена е 3,00 (три лева) без ДДС.

Второ се отвори предложение на „Фреш фуд кетъринг“ ООД. 
Предлаганата цена е 3,20 (три лева и двадесет стотинки) без ДДС.

Трето се отвори предложение на „Болкан мийл” ЕООД. Предлаганата 
цена е 2.82 (два лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС.

Комисията съгласно обявения критерий най-ниска цена класира 
участниците по следния начин:

На първо място „Болкан мийл” ЕООД с предложена цена 2.82лева 
без ДДС;

На второ място „Мастър Пик” ООД”, с предложена цена 3.00 лева без
ДДС.



На трето място „Фреш фуд кетъринг“ ООД с предложена цена 3.20 
лева без ДДС;

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания 
на първо място кандидат.

Комисията приключи работа в 11.15 часа на 10.06.2019 г. и нредава на 
управителя настоящия Протокол за взимане на решение и подадените 
оферти от участниците.

Комисия:

/д-р Румен Стоянов/

/Ваня Вълчева/


