ПРОТОКОЛ
10 май 2018 година
от комисия за разглеждане и класиране на предложенията от кандидати
за изпълнители на услуга с обект: „Приготвяне и доставка на готова храна
за болни и персонал за нуждите „ЦПЗ – София” ЕООД”

Комисията в състав:
Председател:
1.Боряна Николова Екова, ЕГН: 6506274498, с адрес: гр. София, жк.
Красно село, бл.9, вх.А тел. 0878652641, длъжност :ординатор,
образование:висше;
Членове:
2. Ана Иванова Йорданова, ЕГН:5606226439, с адрес: гр.София,
кв.”Обеля” ул.23, № 5,тел.0878652645, длъжност: гл.счетоводител,
образование: висше икономическо;
3. Соня Фьодорова Дикова, ЕГН: 7704306511, с адрес: гр. София, ул.
„Емилиян Станев” № 64А , тел. 0878652678, длъжност :служител ЧР,
образование:средно;
се събра на 10.05.2018 година в 10.00 часа.
Процедурата е по чл. 20,ал.2, т.2 от ЗОП. Комисията е назначена със
заповед № 167/10.05.2018 година и членовете на комисията подписаха
декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Получени са само две оферти от :
1.”Канкун” ЕООД, вх. № 184/09.05.2018г. , 10:00 ч.
Гр.София 1362, кв. Суходол, ул. Траян Танев № 53А, тел. 0878682072
2.”Болкан мийл” ЕООД, вх. № 185/09.05.2018г., 13:55 ч.
гара Лакатник, ул. Христо Ботев № 1,тел.0887516357, факс:02/8294333
Първо се отвори плика с документи на ”Канкун” ЕООД. Той съдържа
:папка с опис на документите , стандартен образец на ЕЕДОП на хартиен и

електронен носител, декларация за задължени липа по чл. 54, ал 2 от ЗОП,
техническо предложение
Втори се отвори плика е документи на "Болкаи минл" ЕООД. Той
съдържа папка с: опис на документите, стандартен образен на ЕБДОП ,
договор за наем на товарен автомобил -- 5 бр., декларация Образец №2,
техническо предложение образен №3, примерно седмично меню по диета 15
и диета 9 -1 бр.,
Поради недостатъчен брой подадени оферти на основание чл.66 от
Правилника за прилагане па ЗОП, възложителят не може да сключи
договор. Затова комисията предлага па възложителя да прекрати обявената
обществена поръчка.
Комисията приключи работа в 10.35 часа на 10.05.2018 г. и предава на
управителя настоящия Протокол за взимане па решение и подадените
оферти от участниците.

