
ПРОТОКОЛ 

 

        Днес 12.04.2016год. в 11.00 часа в МБАЛ”Св.Иван Рилски-Козлодуй”ЕООД, в 

гр.Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” №1, ет.4, стая №406, се открива заседание на 

Комисия назначена със заповед Заповед №.79/06.03.2017год. на Управителя на 

МБАЛ”Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД за да разгледа оцени и класира 

постъпилите предложения от кандидати подали оферта за избор на изпълнител на 

поръчка с предмет – отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала в 

МБАЛ”Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП, във връзка с необходимостта осигуряване на работещите при условията на чл.2, 

т.7 от Наредба №11 от 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ с безплатна храна. Участниците 

са поканени да подадат оферта,чрез изпратен им имейл и чрез обява в профил на 

купувача на интернет страницата на болницата www.mbal-kozloduyлinfo. Комисията е в 

следния състав: 

  Председател: адвокат Рая Стефанова  

  Членове: Румяна Иванова Петкова  – счетоводител  

Диана Илиева Иванова – касиер   

 

В срока посочен в обявата – 30.03.2017г. до 14.00 часа са постъпили четири 

предложения. Комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпване: 

Вх.№ 110/13.03.2017г. от БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД. Предложението е представено в 

запечатан бял плик непрозрачен и с ненарушена цялост с посочен адрес за 

кореспонденция и предмет на офертата. Офертата съдържа ценово предложение Копие на 

Заповед от 21.10.2013г. на Министъра на финансите за издаване на разрешение за 

осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна. Копие от нотариално 

заварено пълномощно на подателя на офертата. Образец на ваучер и описание на същия. 

Ваучера съдържа следните реквизити: Фирма, седалище и адрес на управление на 

оператора, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията; 

Фирма, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията на 

работодателя; Номинална стойност на ваучера за храна (изразена цифром и словом), 

определена в български лева; Срок на валидност на ваучера за храна; Изрична забрана за 

покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия чрез ваучери за храна; 

Изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на предоставения 

ваучер; Пет способа за защита; Място за поставяне на дата и печат на доставчика; 

Уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота, по която е 

предоставен ваучерът за храна. 

Списък с магазините, с които оператора има сключен договор, който включва Кауфланд 

Враца, магазини Корона и Т Маркет в гр.Козлодуй. Предложената цена за изработване и 

дотавка на един брой ваучер е 0.017лв. без ДДС или 0.0204 с ДДС.  

 

Вх.№ 128/28.03.2017г. от ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ЕООД Предложението е представено в 

запечатан кафяв плик непрозрачен и с ненарушена цялост с посочен адрес за 

кореспонденция и предмет на офертата. Офертата съдържа: опис на документите 

съдържащи се в офертата; ценово предложение; Копие на Заповед от 12.02.2004г. на 

Министъра на финансите за издаване на разрешение за осъществяване на дейност като 

оператор на ваучери за храна; Декларация от участника, че има сключени договори за 

приемане на ваучери за храна с магазините Лидл България, Т Маркет, Кауфланд, СБА и 

Корона; Образец на ваучер. Ваучера съдържа следните реквизити Фирма, седалище и 

адрес на управление на оператора, единния идентификационен код, определен от 

Агенцията по вписванията; Фирма, единния идентификационен код, определен от 



Агенцията по вписванията на работодателя; Номинална стойност на ваучера за храна 

(изразена цифром и словом), определена в български лева; Срок на валидност на ваучера 

за храна; Изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия 

чрез ваучери за храна; Изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност 

на предоставения ваучер; Пет способа за защита; Място за поставяне на дата и печат на 

доставчика; Уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота, по която е 

предоставен ваучерът за храна. 

Списък с магазините, с които оператора има сключен договор. Ценова оферта за 

изработване и дотавка на един брой ваучер е 0.023 с ДДС.  

 

Вх.№132/30.03.2017г. от СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД. Предложението е 

представено в запечатан кафяв плик непрозрачен и с ненарушена цялост с посочен адрес 

за кореспонденция и предмет на офертата. Офертата съдържа: опис на документите 

съдържащи се в офертата; ценово предложение; Копие на Заповед от 12.02.2004г. на 

Министъра на финансите за издаване на разрешение за осъществяване на дейност като 

оператор на ваучери за храна; Образец на ваучер. Ваучера съдържа следните реквизити 

Фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния идентификационен код, 

определен от Агенцията по вписванията; Фирма, единния идентификационен код, 

определен от Агенцията по вписванията на работодателя; Номинална стойност на ваучера 

за храна (изразена цифром и словом), определена в български лева; Срок на валидност на 

ваучера за храна; Изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи 

изделия чрез ваучери за храна; Изрична забрана за връщане на остатък до номиналната 

стойност на предоставения ваучер; Пет способа за защита; Място за поставяне на дата и 

печат на доставчика; Уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота, 

по която е предоставен ваучерът за храна. 

Списък с магазините, с които оператора има сключен договор, включително ЛИДЛ, Т 

Маркет, Кауфланд Враца, Корона. Нотариално заверен пълномощно на лицето подписало 

офертата. Ценова оферта за изработване и дотавка на един брой ваучер е 0.036 с ДДС.  

 

Вх.№133/30.03.2017г. от ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД. Предложението е представено в 

запечатан кафяв плик непрозрачен и с ненарушена цялост с посочен адрес за 

кореспонденция, и предмет на офертата. Офертата съдържа: опис на документите 

съдържащи се в офертата; ценово предложение; Копие на Заповед от 13.03.2010г. на 

Министъра на финансите за издаване на разрешение за осъществяване на дейност като 

оператор на ваучери за храна; Образец на ваучер и описание на същия. Ваучера съдържа 

следните реквизити Фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния 

идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията; Фирма, единния 

идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията на работодателя; 

Номинална стойност на ваучера за храна (изразена цифром и словом), определена в 

български лева; Срок на валидност на ваучера за храна; Изрична забрана за покупка на 

вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия чрез ваучери за храна; Изрична забрана 

за връщане на остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер; Пет способа за 

защита; Място за поставяне на дата и печат на доставчика; Уникалния номер на 

получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна. 

Списък с магазините, с които оператора има сключен договор. Ценова оферта за 

изработване и дотавка на един брой ваучер е 0.036 с ДДС. Списък на магазините, с които 

участника има договор за приемане на ваучерите, включително ТМаркет, ЛИДЛ, ЦБА, 

Корона и Кауфланд.  

 



 Всички представени оферти отговарят на обявените условия от възложителя и комисията 

пристъпи към класиране на офертите. Критерият е най-ниска цена. 

I- во място БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД  - 0,020 с ДДС; 

II- ро място ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ЕООД – 0,023 с ДДС; 

III- то място СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД – 0,036 с ДДС; 

III –     то място ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД – 0,036 с ДДС. 

Комисията ще предложи на Възложителя участника класиран на първо място да 

бъде избран за изпълнител.  

 

 

 

Председател Рая Стефанова      

 

Членове  Румяна Петкова    

 

 Диана Иванова  

 

 

Подписи – заличена информация, съгласно чл.2 от ЗЛД 

 

 

 

 
 

 


