ПРОТОКОЛ
14 май 2019 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, с адрес: гр. София, ул. ’’Неофит Рилски” №
5, длъжност: юрист, образование: право;
Членове:
1. Ваня Николова Вълчева, с адрес:гр.София, ул.”Белоток” №3,
длъжност: гл.счетоводител, образование: виеше кономическо;
2. Соня Фьодорова Дикова, с адрес: гр. София, бул. „Европа“ бл.З,
длъжност :Служител човешки ресурси, образование:средно;
се събра на 14.05.2019 година в 10.00 часа.

Процедурата е по гл. XXVI от ЗОП „Събиране на оферти с обява“.
Комисията е назначена със заповед № 159/14.05.2019 година и членовете
на комисията подписаха декларации по чл 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.
При отваряне на офертите присъстват: Ивайло Николаев Зайцев,
пълномощник на главня изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД
с представено пълномощно.

Получени са оферти по реда на постъпване от „Български пощи”
ЕАД, „Содексо Пасе България” ЕООД и „Идънред България” АД, които са
предадени на комисията.

Участникът „Български пощи” ЕАД е представил офертата на
07.05.2019 г. в 13.10 часа и е приета от възложителя с вх. № 164 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 „Содексо Пасе България” ЕООД е представил офертата
на 08.05.2019 г. в 10.40 часа и е приета от възложителя с вх. № 165 от
същата дата.
Офертата е изготвена съгласно изискванията на възложителя и ЗОП
и съдържа всички изисквани от Възложителя документи в съответната
форма..
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Участникът „Идънред България” АД е представил офертата на
13.05.2019 г. в 10:00 часа и е приета от възложителя с вх. № 171 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 „Идънред България” АД.

Комисията обяви ценовите предложения: „Български пощи” ЕАД 0.008 лева без ДДС, „Содексо Пасе България” ЕООД - 0.008 лева без ДДС
и „Идънред България” АД - 0.01 лева без ДДС.
Най-ниската предложена цена е на „Български пощи” ЕАД - 0.008
лева без ДДС и „Содексо Пасе България” ЕООД - 0.008 лева без ДДС,
поради което комисия взе решение за провеждане на жребий по реда на чл.
58, ал. 3 от ППЗОБ. Наименованията на двамата участници, между които

