МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
СОФИЯ
бул. “В. Левски” № 129
ПРОТОКОЛ № 4
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 /
22.03.2018 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 09.05.2018 г. в 08:45 ч. комисията започна работа като провери и установи, че на 03.05.2018 г. всички
участници в процедурата са известени с протокол № 3/ 03.05.2018 г. за датата, часа и мястото на теглене на
публичен жребий. Протоколът е публикуван, заедно със съобщение, в профила на купувача на 03.05.2018 г., не е
имало технически проблеми със сайта и двете са се визуализирали правилно през цялото време.
Комисията подготви:
• шест на брой еднакви, празни, непрозрачни пликове;
• бели листове с изписани наименованията на участниците в публичния жребий;
• бели листове с изписани числа от 1 до 3;
• 1 /една/ непрозрачна черна кутия.
В 10:00 ч. се явиха следните външни лица:
1) *, главен експерт „Продажби и осребряване на ваучери“, ЕГН *, притежаващ лична карта № *,
издадена на * г. от *, адрес *, представител на Български пощи ЕАД с представено копие на пълномощно с
нотариална заверка на подписите рег. № 11875 от 19.12.2017 г. на нотариус *, район София, рег. № 340 на
Нотариалната камара (лицето представи и оригинал за справка на комисията);
2) *, ЕГН *, лична карта № *, издадена от * на * г., с постоянен адрес *2, представител на Содексо Пасс
България ЕООД с представено копие на пълномощно от 04 май 2018 г. (лицето представи и оригинал за справка
на комисията);
3) *, ЕГН *, притежаващ лична карта № *, издадена на * г. от *, с постоянен адрес *, представител на
Призма Лукс ООД с представено пълномощно с нотариална заверка на подписите рег. № 3536 от 08.05.2018 г. от
нотариус *, район София, рег. № 515 на Нотариалната камара.
Председателят на комисията обясни на присъстващите правилата на публичния жребий съгласно
протокол № 3 на комисията. Представителите на участниците изразиха съгласие с тези правила. Председателят
на комисията показа на присъстващите представители на участниците кутията, пликовете и листовете. Всеки от
тях ги разгледа. Председателят на комисията предостави възможност на присъстващите представители на
участниците да изберат помежду си лице, което да тегли жребия. Тримата представители единодушно избраха

представителя на Български пощи ЕАД. Председателят на комисията постави листовете с имената на тримата
участници в празните пликове и ги залепи. Представителите на Содексо Пасс България ЕООД и на Призма Лукс
ООД отново разгледаха пликовете и се увериха, че са еднакви, непрозрачни и запечатани. Председателят на
комисията постави пликовете в кутията и ги разбърка без представителите на участниците да гледат. След това
пликовете разбърка и представителката на Содексо Пасс България ЕООД. Представителят на Призма Лукс ООД
отказа да ги разбърква допълнително. Председателят на комисията затвори кутията и я разклати неколкократно,
за да се разбъркат пликовете в нея.
Представителят на Български пощи ЕАД изтегли на първо място плика, съдържащ лист с надпис
Призма Лукс ООД. На второ място изтегли плика с лист Содексо Пасс България ЕООД и на трето – този с
Български пощи ЕАД.
С това публичната част на заседанието приключи и външните лица напусната помещението.
На основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и
съгласно проведения жребий, участниците се класират, както следва:
1. Призма Лукс ООД, ЕИК 121194709 – с предложена цена за изработен и доставен ваучер 0,01 (нула
цяло и една стотна) лева без ДДС;
2. Содексо Пасс България ЕООД, ЕИК 131085380 – с предложена цена за изработен и доставен ваучер
0,01 (нула цяло и една стотна) лева без ДДС;
3. Български пощи ЕАД, ЕИК 121396123 – с предложена цена за изработен и доставен ваучер 0,01 (нула
цяло и една стотна) лева без ДДС.
Съгласно чл. 60, ал. 1, т. 9 ППЗОП комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания
на първо място участник.
С настоящия протокол комисията приключи своето заседание и предава всички документи по
обществената поръчка на възложителя. Работата на комисията приключи в 12:00 ч. на същия ден.

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

