МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
СОФИЯ
бул. “В. Левски” № 129
ПРОТОКОЛ № 2
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:
На дата 26.04.2018 г., в 08:00 ч. - веднага след началото на работното време в ЦСМП-София, инж. *
информира председателя на комисията, че е възможно съобщението за отварянето на ценовите оферти и
Протокол № 1 от дейността на комисията, да не са се визуализирали правилно през цялото време от
публикуването им в профила на купувача на дата 23.04.2018 г. Председателят събра членовете на комисията на
заседание. Инж. * направи проверка и потвърди установеното от инж. * – проблемът е технически и не е
възможно да се установи със сигурност дали горепосочените документи са били видими през цялото време.
Всички участници в процедурата са получили Протокол № 1 и съобщението, но право да присъстват имат не
само те, а и представителите на средствата за масово осведомяване, които няма откъде да получат информация
освен от профила на купувача (чл. 54, ал. 2 1, във връзка с чл. 57, ал. 3, изр. второ 2 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Комисията реши, че за да се спази нормата на чл. 57, ал. 3, изр.
първо ППЗОП, е необходимо съобщението в профила на купувача да е видимо през целия период от време до
отварянето на ценовите оферти. След като не може да потвърди със сигурност, че това е спазено, комисията взе
решение да отложи отварянето на офертите.
Председателят на комисията опита да се свърже по телефона с всеки от тримата участници, за да спести
ненужно разкарване на служителите им за обявеното отваряне на оферти по-късно същия ден. На обаждането
отговориха представители на участниците Содексо Пасс България ЕООД и Български пощи ЕАД. Телефонът за
контакт на Призма Лукс ООД даваше свободно и връзка не бе установена.
В 10:00 ч. се яви управителят на участника Призма Лукс ООД (същото лице, което присъства и на
отварянето на офертите). Комисията му обясни горепосочения проблем и решението си да отложи отварянето на
ценовите оферти. Лицето напусна помещението в 10:10 ч.
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чл. 54, ал. 2 ППЗОП Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на
което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
чл. 57, ал. 3 ППЗОП Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.
На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2. Комисията обявява резултатите от оценяването на
офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

След като инж. * и инж. * се увериха, че техническият проблем е отстранен, комисията реши
отварянето на пликовете „Предлагани ценови параметри“ да бъде отложено за дата 03.05.2018 г. от 09:00 ч. в
централата на Център за спешна медицинска помощ – София (гр. София, бул. Васил Левски 129).
Настоящият протокол да се изпрати на всички участници и да се публикува в профила на купувача. С
цел избягване на объркване, комисията реши, наличното съобщение за отваряне на ценовите оферти да бъде
заменено с ново, съдържащо горепосочените дата, час и място.
С това комисията приключи своята работа в 12:00 на 26.04.2018 г.

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

