
 

ПРОТОКОЛ 

 

11 февруари 2015 година 

 

от комисия за разглеждане и класиране на предложенията от кандидати 

за изпълнители на услуга с обект: “Отпечатване и доставяне на ваучери за 

храна за персонала на „ЦПЗ – 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 кономическо; 

2. Соня Фьодорова Дикова, ЕГН: 7704306511, с адрес: гр. София, жк. 

„Захарна фабрика” бл. 22, тел. 0878652678, длъжност :Служител човешки 

ресурси, образование:средно; 

се събра на 11.ІІ.2015 година в 10.30 часа. 

 

 Процедурата е по гл. VІІІ „а” от ЗОП. Комисията е назначена със 

заповед № 45/11.ІІ.2015 година и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП. 



 При отваряне на офертите присъстват: Даниел Любомиров Тасев, 

пълномощник на управителя на „Содексо Пасс България” ЕООД с 

представено пълномощно. 

 

 Получени са оферти по реда на постъпване от „Български пощи” 

ЕАД, „Кауфланд сървисиз” ЕООД, „Томбоу България” ООД и от „Содексо 

Пасс България” ЕООД, които са предадени на комисията. 

 Участникът „Български пощи” ЕАД е представил офертата на 

09.ІІ.2015 г. в 12.50 часа и е приета от възложителя с вх. № 104 от същата 

дата. 

 Офертата е изготвена съгласно изискванията на възложителя и ЗОП 

и съдържа всички изисквани от Възложителя документи в съответната 

форма.. 

 Комисията допуска до оценяване участника „Български пощи” ЕАД. 

 Участникът „Кауфланд сървисиз” ЕООД е представил офертата на 

10.ІІ.2015 г. в 10.35 часа и е приета от възложителя с вх. № 106 от същата 

дата. 

 Офертата е изготвена съгласно изискванията на възложителя и ЗОП 

и съдържа всички изисквани от Възложителя документи в съответната 

форма.. 

 Комисията допуска до оценяване участника „Кауфланд сървисиз” 

ЕООД. 

 Участникът „Томбоу България” ООД е представил офертата на 

10.ІІ.2015 г. в 13.40 часа и е приета от възложителя с вх. № 107 от същата 

дата. 

 Офертата е изготвена съгласно изискванията на възложителя и ЗОП 

и съдържа всички изисквани от Възложителя документи в съответната 

форма.. 

 Комисията допуска до оценяване участника „Томбоу България” 

ООД. 



 

Участникът „Содексо Пасс България” ЕООД е представил офертата 

на 10.ІІ.2015 г. в 13.50 часа и е приета от възложителя с вх. № 108 от 

същата дата. 

 Офертата е изготвена съгласно изискванията на възложителя и ЗОП 

и съдържа всички изисквани от Възложителя документи в съответната 

форма.. 

 Комисията допуска до оценяване участника „Содексо Пасс 

България” ЕООД. 

 Комисията и пълномощника на : „Български пощи” ЕАД – 0.009 лева 

без ДДС, „Кауфланд сървисиз” ЕООД – 0.065 лева без ДДС, „Томбоу 

България” ООД – 0.05 лева без ДДС и от „Содексо Пасс България” ЕООД – 

0.04 лева без ДДС. 

 Комисията предлага на Възложителя да скщлючи договор с 

предложилия най-ниска цена участник „Български пощи” ЕАД. 

 Комисията приключи работа в 11.21 часа на 11.ІІ.2015 г 

 

  


