МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
СОФИЯ
бул. “В. Левски” № 129
ПРОТОКОЛ № 1
от
дейността на комисия, назначена със Заповед № 37 / 17.04.2018 г. за провеждане на обществена поръчка
„публично състезание“ с предмет “Изработка и доставка на ваучери за храна”, открита с Решение № 2622 /
14.03.2018 г. на директора на ЦСМП-София,
Състав на комисията:
Председател:
1. * – главен юрисконсулт на ЦСМП-София;
Членове:
2. * – главен счетоводител на ЦСМП-София;
3. д-р * – експерт Обучение и квалификация;
4. инж. * – специалист Компютърни мрежи и системи;
5. инж. * – системен администратор.
Резултати от работата на комисията:
Kомисията се събра за започване на работа в 08:30 ч. на 17.04.2018 г. в Център за спешна медицинска
помощ –София. Председателят получи от служител човешки ресурси подадените оферти и двамата подписаха
протокол.
Комисията установи, че са постъпили 3 (три) на брой оферти:
1. Български пощи ЕАД, ЕИК 121396123, адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Рилски” № 7, ет. 2, офис 101 и
103, тел. 032 624481, gsm 087 7089970, електронна поща voucher@bgpost.bg. Офертата е подадена с чрез куриер
с вх. № 1/13.04.2018 г. - 11:30 ч.;
2. Содексо Пасс България ЕООД, ЕИК 131085380, седалище и адрес: гр. София, ж. к. Младост 4, ул.
„Бизнес парк София” № 1, бл. 12Б, ет. 3, тел. 02 4899699, 0892291961, факс 02 4895797, електронна поща
galina.gercheva@sodexo.com. Офертата е подадена с вх. № 2 / 16.04.2018 г. - 14:45 ч.;
3. Призма Лукс ООД, ЕИК 121194709, адрес гр. София 1000, р-н Оборище, ул. Цар Симеон 15, тел. 02
9833352, факс 981 4606, електронна поща office@prizmalux.com. Офертата е подадена с вх. № 3 / 16.04.2018 г. 15:50 ч.
Всички членове на комисията попълниха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и
чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.
Отварянето на офертите започна в 09:00 ч. на същия ден. Присъства лицето *, ЕГН *, притежаваща л.к.
№ *, издадена на * г. от *, управител на Призма Лукс ООД.
Комисията и присъстващото лице констатираха, че всички оферти са подадени в запечатани
непрозрачни опаковки с всички необходими обозначения. Комисията отвори офертите по реда на тяхното
постъпване. На първо място бе отворена офертата на участник „Български пощи” ЕАД, ЕИК 121396123.
Председателят на комисията оповести нейното съдържание. Комисията и присъстващото лице установиха, че тя
съдържа отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Всички членове на
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията
предложи на присъстващото лице, представител на Призма Лукс ООД, да подпише техническото предложение и

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Лицето отказа. На второ място бе отворена офертата на
участник „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380. Председателят на комисията оповести нейното
съдържание. Комисията и присъстващото лице установиха, че тя съдържа отделен запечатан непрозраяен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“. Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на присъстващото лице, представител на
Призма Лукс ООД, да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Лицето отказа. На трето място бе отворена офертата на участник Призма Лукс ООД, ЕИК 121194709.
Председателят на комисията оповести нейното съдържание. Комисията и присъстващото лице установиха, че тя
съдържа отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Всички членове на
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Представители на другите участници не присъстват на заседанието.
След извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията и
външното лице напусна помещението. Комисията приключи своето заседание.
Следващото заседание се проведе на 20.04.2018 г. от 08:30 ч. В рамките на закритото заседание
комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП) за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, и взе следните решения:
1. Относно „Български пощи” ЕАД, ЕИК 121396123 (участникът не сочи подизпълнител за
изпълнение на поръчката):
Вид на документа / изискване

1. Опис на представените документи

Представен документ:

да

Участникът
отговаря ли на
изискванията:
да

Лично състояния на участника:
(Комисията направи справка в интернет страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията и
установи, че посоченото дружество съществува под посочения ЕИК)
Представен е оптичен носител (CD),
да
2. ЕЕДОП
съдържащ ЕЕДОП като xml и pdf файл,
подписан с квалифициран електронен подпис
от лицата * (*), * (*) и * (*). Комисията
направи справка в Търговския регистър и
установи, че това са членовете на Съвета на
директорите (вж. Приложение 1).
3. Изисквания относно личното състояние на
участника, съгласно изискванията от
документацията и обявлението.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част III да
раздел А, Б, В и Г, че за него не е налице нито
едно от основанията за отстраняване и
съответно отговаря на изискванията.

Съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя:

Вид на документа / изискване

Представен документ:

Участникът
отговаря ли на
изискванията:

4. Валидно разрешение за извършване на
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част IV, да
дейност, съгласно условията и реда чл. 9, ал. 4 буква А от ЕЕДОП, че отговаря на
от Наредба № 7 /09.07.2003 г. на МФ и МТСП заизискванията за подбор. Комисията провери
условията и реда за издаване отнемане на
интернет страницата на Министерство на
разрешение за извършване на дейност като
финансите - http://www.minfin.bg/upload/37034/
оператор на ваучери за храна и осъществяване Spisyk_operatori_20180412.pdf и установи, че
дейност като оператор (или аналогично за
лицето е вписано в списъка на лицата,
чуждестранни участници)
получили разрешение за осъществяване на
дейност като оператор на ваучери за храна под
№ 12 (вж. Приложение 2). Също така
участникът е приложил копие на посочената в
ЕЕДОП Заповед № ЗМФ-1269 / 21.10.2013 г. за
издаване на разрешение за осъществяване на
дейност като оператор на ваучери за храна,
издадена от Министъра на финансите.
Комисията стигна до заключението, че участникът „Български пощи” ЕАД, ЕИК 121396123,
отговоря на всички критерии за допустимост.
2. Относно „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380 (участникът не сочи подизпълнител
за изпълнение на поръчката):
Вид на документа / изискване

1. Списък на документите, съдържащи се в
офертата

Представен документ:

да

Участникът
отговаря ли на
изискванията:
да

Лично състояния на участника:
(Комисията направи справка в интернет страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията и
установи, че посоченото дружество съществува под посочения ЕИК)
Представен е оптичен носител (CD),
да
2. ЕЕДОП
съдържащ ЕЕДОП във формат xml и pdf - в
електронен вид (в съответствие с чл. 67, ал. 4
ЗОП). Същият ЕЕДОП е разпечатан и
подписан от лицето *. Комисията направи
справка в Търговския регистър и установи, че
това лице е единственият управител (вж.
Приложение 3). еЕЕДОП е разпечатан и
подписан на ръка в съответствие с отговор „14. Как мога да подпиша еЕЕДОП“ - „Ако
купувачът го изисква, еЕЕДОП трябва да се
подпише. На практика това означава, че
участващото дружество трябва да изтегли
XML файла и да го подпише с приложението
си за електронен подпис. Ако няма такава
възможност, ЕЕДОП трябва да се разпечата
като PDF документ и да се подпише на ръка.“.
Въпросът и отговорът са налични на
официалната страница на Европейската
комисия относно еЕЕДОП - http://ec.europa.eu/
DocsRoom/documents/17242 . Препратка към
посочения документ има и на страница трета
от методическо указание МУ-4 / 02.03.2018 г.
на изпълнителния директор на АОП. С оглед
на горепосоченото, комисията счита, че
участникът отговаря на изискването за

Вид на документа / изискване

Представен документ:

Участникът
отговаря ли на
изискванията:

представяне на ЕЕДОП.
3. Изисквания относно личното състояние на
участника, съгласно изискванията от
документацията и обявлението.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част III да
раздел А, Б, В и Г, че за него не е налице нито
едно от основанията за отстраняване и
съответно отговаря на изискването.

Съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя:
4. Валидно разрешение за извършване на
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част IV, да
дейност, съгласно условията и реда чл. 9, ал. 4 буква А от ЕЕДОП, че разполага с такова
от Наредба № 7 /09.07.2003 г. на МФ и МТСП заразрешение по заповед № ЗМФ 139/
условията и реда за издаване отнемане на
12.06.2004 г. на Министъра на финансите.
разрешение за извършване на дейност като
Комисията провери интернет страницата на
оператор на ваучери за храна и осъществяване Министерство на финансите дейност като оператор (или аналогично за
http://www.minfin.bg/upload/37034/Spisyk_oper
чуждестранни участници)
atori_20180412.pdf и установи, че лицето е
вписано в списъка на лицата, получили
разрешение за осъществяване на дейност като
оператор на ваучери за храна под № 1 (вж.
Приложение 2).
Друго по преценка на участника
Участникът е представил декларация по чл. 54, ал. 2 ЗОП, в която декларира, че единственото задължено лице
по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП е Виктор Калин Косконел.
Комисията стигна до заключението, че участникът „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК
131085380, отговоря на всички критерии за допустимост.
3. Относно Призма Лукс ООД, ЕИК 121194709, (участникът не сочи подизпълнител за изпълнение
на поръчката):
Вид на документа / изискване

1. Списък на документите, съдържащи се в
офертата

Представен документ:

да

Участникът
отговаря ли на
изискванията:
да

Лично състояния на участника:
(Комисията направи справка в интернет страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията и
установи, че посоченото дружество съществува под посочения ЕИК)
Представен е оптичен носител (CD),
да
2. ЕЕДОП
съдържащ ЕЕДОП във формат xml и pdf - в
електронен вид (в съответствие с чл. 67, ал. 4
ЗОП). Същият ЕЕДОП е разпечатан и
подписан от лицето *. Комисията направи
справка в Търговския регистър и установи, че
това лице е единственият управител (вж.
Приложение 4). еЕЕДОП е разпечатан и
подписан на ръка в съответствие с отговор „14. Как мога да подпиша еЕЕДОП“ - „Ако
купувачът го изисква, еЕЕДОП трябва да се
подпише. На практика това означава, че
участващото дружество трябва да изтегли
XML файла и да го подпише с приложението
си за електронен подпис. Ако няма такава
възможност, ЕЕДОП трябва да се разпечата
като PDF документ и да се подпише на ръка.“.
Въпросът и отговорът са налични на

Вид на документа / изискване

Представен документ:

Участникът
отговаря ли на
изискванията:

официалната страница на Европейската
комисия относно еЕЕДОП - http://ec.europa.eu/
DocsRoom/documents/17242 . Препратка към
посочения документ има и на страница трета
от методическо указание МУ-4 / 02.03.2018 г.
на изпълнителния директор на АОП. С оглед
на горепосоченото, комисията счита, че
участникът отговаря на изискването за
представяне на ЕЕДОП.
3. Изисквания относно личното състояние на
участника, съгласно изискванията от
документацията и обявлението.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част III да
раздел А, Б, В и Г, че за него не е налице нито
едно от основанията за отстраняване и
съответно отговаря на изискването.

Съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя:
4. Валидно разрешение за извършване на
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част IV, да
дейност, съгласно условията и реда чл. 9, ал. 4 буква А от ЕЕДОП, че отговаря на
от Наредба № 7 /09.07.2003 г. на МФ и МТСП заизискванията и допълнително е представил
условията и реда за издаване отнемане на
копие на Заповед на Министъра на финансите
разрешение за извършване на дейност като
ЗМФ № 138 / 12.02.2004 г. Комисията провери
оператор на ваучери за храна и осъществяване интернет страницата на Министерство на
дейност като оператор (или аналогично за
финансите - http://www.minfin.bg/upload/37034/
чуждестранни участници)
Spisyk_operatori_20180412.pdf и установи, че
лицето е вписано в списъка на лицата,
получили разрешение за осъществяване на
дейност като оператор на ваучери за храна под
№ 2 (вж. Приложение 2).
Друго по преценка на участника
Участникът е представил четири на брой декларации по свой текст.
Комисията стигна до заключението, че участникът Призма Лукс ООД, ЕИК 121194709, отговоря
на всички критерии за допустимост.
След като установи, че всички участници отговарят на критериите за подбор, комисията пристъпи към
преглед на техническите предложения за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на ЗОП и
документацията за участие:
1. Относно „Български пощи” ЕАД, ЕИК 121396123: Офертата е подписана от лицето *, ръководител
отдел Ваучери и карти за услуги, с изнесено работно място, към Централно управление на Български пощи
ЕАД, живуща в гр. *, ж. к. *, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, л. к. № *, издадена на * г. от *, ЕГН *, надлежно
упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписите с регистрационен номер 11874 от 19.12.2017
г., нотариус * (регистрационен номер 340 на Нотариалната камара) с район София. В съответствие с чл. 39, ал.
3, т. 1, буква „а“ ППЗОП, пълномощното е представено като нотариално заверено копие с регистрационен номер
1105 от 22.03.2018 г., нотариус * (регистрационен номер 228 на Нотариалната камара) с района на Пловдивския
районен съд. Комисията установи, че са налични изискуемите: декларация за съгласие с клаузите на проекта на
договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация за спазени задължения, свързани с данъци,
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Комисията извърши преглед
на предложението за изпълнение и установи, че то включва всички необходими елементи и отговаря на
предварително заложените изисквания в документацията за участие: участникът е декларирал, че желае да
участва в горепосочената процедура, запознат е и е съгласен с изискванията и условията по процедурата и е
посочил списък с имена и адреси на множество обекти като има поне един на територията на следните населени

места: гр. Банкя (6 обекта), гр. Божурище (5 обекта), гр. Ботевград (11 обекта), гр. Годеч (3 обекта), гр.
Драгоман (5 обекта), гр. Елин Пелин (12 обекта), гр. Етрополе (11 обекта), гр. Ихтиман (16 обекта), гр.
Костенец (10 обекта), гр. Нови Искър (17 обекта), гр. Пирдоп (6 обекта), гр. Правец (4 обекта), гр. Самоков (14
обекта), гр. Своге (14 обекта), гр. Сливница (13 обекта) и гр. София (542 обекта).
С оглед на горепосоченото комисията стигна до извода, че техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника „Български пощи” ЕАД, ЕИК 121396123, отговаря на изискванията на документацията
и ценовото му предложение следва да бъде отворено.
2. Относно „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380: Офертата е подписана от лицето * –
търговски директор, с приложено към офертата нотариално заверено от нотариус * (нотариус в района на РС
София, рег. № 437 на Нотариалната камара, рег. № 164 / 17.01.2018 г.) копие на пълномощно с нотариална
заверка на подписите рег. № 182 / 17.01.2018 г. от *, нотариус в района на РС София, рег. № 437 на
Нотариалната камара – в съответствие с чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ ППЗОП. Комисията установи, че са налични
изискуемите: декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, декларация за срока на валидност на
офертата и декларация за спазени задължения, свързани с данъци, осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд. Комисията извърши преглед на предложението за изпълнение и
установи, че то включва всички необходими елементи и отговаря на предварително заложените изисквания в
документацията за участие: участникът е декларирал, че желае да участва в горепосочената процедура, запознат
е и е съгласен с изискванията и условията по процедурата и е посочил списък с имена и адреси на множество
обекти като има поне един на територията на следните населени места: гр. Банкя (7 обекта), гр. Божурище (6
обекта), гр. Ботевград (19 обекта), гр. Годеч (9 обекта), гр. Драгоман (7 обекта), гр. Елин Пелин (15 обекта), гр.
Етрополе (14 обекта), гр. Ихтиман (18 обекта), гр. Костенец (6 обекта), гр. Нови Искър (21 обекта), гр. Пирдоп
(9 обекта), гр. Правец (5 обекта), гр. Самоков (20 обекта), гр. Своге (16 обекта), гр. Сливница (8 обекта) и гр.
София (432 обекта). Също така участникът е представил декларация в свободен текст, относно неразгласяване
на технически и/или търговски тайни, както и лични данни от възложителя.
С оглед на горепосоченото комисията стигна до извода, че техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380, отговаря на изискванията на
документацията и ценовото му предложение следва да бъде отворено.
3. Относно Призма Лукс ООД, ЕИК 121194709: Комисията установи, че са налични изискуемите:
декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, декларация за срока на валидност на офертата и
декларация за спазени задължения, свързани с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд. Комисията извърши преглед на предложението за изпълнение и установи, че то
включва всички необходими елементи и отговаря на предварително заложените изисквания в документацията за
участие: участникът е декларирал, че желае да участва в горепосочената процедура, запознат е и е съгласен с
изискванията и условията по процедурата и е посочил допълнително представена декларация-списък с имена и
адреси на множество обекти като има поне един на територията на следните населени места: гр. Банкя (3
обекта), гр. Божурище (3 обекта), гр. Ботевград (2 обекта), гр. Годеч (1 обект), гр. Драгоман (1 обекта), гр. Елин
Пелин (3 обекта), гр. Етрополе (3 обекта), гр. Ихтиман (3 обекта), гр. Костенец (7 обекта), гр. Нови Искър (9
обекта), гр. Пирдоп (3 обекта), гр. Правец (3 обекта), гр. Самоков (2 обекта), гр. Своге (1 обект), гр. Сливница (2
обекта) и гр. София (201 обекта). Също така участникът е представил декларация в свободен текст, че
представената информация не представлява търговска тайна. Приложени са и образци на ваучери

С оглед на горепосоченото комисията стигна до извода, че техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника Призма Лукс ООД, ЕИК 121194709, отговаря на изискванията на документацията и
ценовото му предложение следва да бъде отворено.
Комисията реши пликовете „Предлагани ценови параметри“ на участниците да бъдат отворени на дата
26.04.2018 г. от 10:00 ч. в централата на Център за спешна медицинска помощ – София (гр. София, бул. Васил
Левски 129).
Настоящият протокол да се изпрати на горепосочените участници и да се публикува в профила на
купувача, заедно със съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.
С това комисията приключи своята работа в 14:30 на 20.04.2018 г.

Приложения: съгласно текста

1. * – главен юрисконсулт на ЦСМП-София:

*

2. * – главен счетоводител на ЦСМП-София:

*

3. д-р * – експерт Обучение и квалификация:

*

4. инж. * – специалист Компютърни мрежи и системи:
5. инж. * – системен администратор:

*

* Заличена информация на основание чл. 2 ЗЗЛД

*

Приложение 1
Извадка от интернет-страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията (www.brra.bg)
относно „Български пощи” ЕАД, ЕИК 121396123

Приложение 2
Извадка от интернет-страницата на Министерство на финансите
(http://www.minfin.bg/upload/37034/Spisyk_operatori_20180412.pdf)

Приложение 3
Извадка от интернет-страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията (www.brra.bg)
относно „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380

Приложение 4
Извадка от интернет-страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията (www.brra.bg)
относно Призма Лукс ООД, ЕИК 121194709

