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П Р О Т О К О Л № 4 

 
от заседанието на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставяне на 

ваучери за храна на служителите на БНР“, с УИН в РОП 00349-2017-0004 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-338/08.03.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 30.03.2017 г. от 11:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател:  

1. Галя Каракачанова – ръководител отдел „Бюджет“; 

Членове:  

2. Анахид Марукян – счетоводител „Заплати“, сектор „Бюджетна дейност“; 

3. Деница Джугданова – юрисконсулт. 

 

III. Комисията установи, че в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗОП е постъпила писмена 

обосновка от следния участник: 

1. „Содексо пасс България“ ЕООД, вх. № ОП-064/29.03.2017 г. в 09:10 ч. 

 

ІV. Комисията пристъпи към разглеждане на представената писмена обосновка от 

участника относно образуването на ценовото предложение за изпълнение на обществената 

поръчка. 

 

1. Участникът „Содексо пасс България“ ЕООД е обосновал образуването на ценовото 

си предложение с икономическите особености на предоставяните услуги, избраните 

технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за предоставянето на 

услугите и икономичност за изпълнение на обществената поръчка. 

 

Комисията счита, че предложената обосновка е пълна и обективна. Участникът е 

посочил начина на формиране на предложената от него цена, като е обосновал разходите 

си за отпечатване и доставка, което дава на комисията основание да приеме, че 

представените доказателства са достатъчни, направеното предложение е реално и включва в 

себе си всички разходи за изпълнение на поръчката. 

С оглед на описаното, комисията взе следното решение: 

Приема подадената от участника „Содексо пасс България“ ЕООД обосновка и 

допуска офертата на същия до класиране в процедурата. 

Решението е взето единодушно. 

 

V. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на участниците, съгласно 

предварително обявения критерий за оценка по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-ниска цена“, 

както следва:  

 

1. Оферта на „Содексо пасс България“ ЕООД – предложена цена в размер на 0.01 лв. 

(една стотинка) без ДДС; 
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2. Оферта на „Български пощи“ ЕАД – предложена цена в размер на 0,02 лв. (две 

стотинки) без ДДС и   

 

3. Оферта на „Етап – адресс“ АД – предложена цена в размер на 0,02 лв. (две 

стотинки) без ДДС.  

 

 

VIII. Заседанието на комисията приключи в 12:00 часа. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 30.03.2017 г. 

 

Комисия: 

Галя Каракачанова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Анахид Марукян:   (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Деница Джугданова:                 (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


