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П Р О Т О К О Л № 3 

 

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 24.03.2017 г. от 10:00 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. На заседанието на комисията присъства един представител на участниците: 

1. Галина Костадинова Герчева, упълномощена от Виктор Калин Косконел – 

управител на „Содексо пасс България“ ЕООД. 

 

ІV. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, 

доказали съответствието си с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и 

чиито технически предложения отговарят на поставените от възложителя условия. 

Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците по реда на постъпване на офертите, както следва: 

 

1. Ценово предложение на „Български пощи“ ЕАД 

Участникът е предложил цена за отпечатване на един брой ваучер в размер на 0,02 лв. 

(две стотинки) без ДДС. Комисията обяви на присъстващите представители на участниците 

предложената цена. 

 

2. Ценово предложение на „Етап – адресс“ АД 

Участникът е предложил цена за отпечатване на един брой ваучер в размер на 0,02 лв. 

(две стотинки) без ДДС. Комисията обяви на присъстващите представители на участниците 

предложената цена. 

 

3. Ценово предложение на „Содексо пасс България“ ЕООД 

Участникът е предложил цена за отпечатване на един брой ваучер в размер на 0.01 лв. 

(една стотинка) без ДДС. Комисията обяви на присъстващите представители на участниците 

предложената цена. 

 

V. След извършване на горните действия, председателят на комисията благодари на 

присъстващия представител за участието в процедурата и закри публичната част от 

заседанието на комисията. 

 

VI. Комисията продължи работата си в закрито заседание с проверка относно 

наличието на необичайно благоприятни предложения по смисъла на чл. 72 от ЗОП, при което 

установи следното: ценовото предложение на  участника „Содексо пасс България“ ЕООД  е с 
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повече от 20 (двадесет) на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка. 

 

VII. С оглед на горното, комисията взе следните решения: на основание чл. 72, ал.1 от 

ЗОП, да изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата 

отучастника „Содексо пасс България“ ЕООД  цена за изпълнение на обществената поръчка. 

В деня на съставянето на протокола, председателят на комисията да изготви и изпрати 

писмено искане за обосновка до участника „Содексо пасс България“ ЕООД. 

 Решенията са взети единодушно. 

 

VIII. Заседанието на комисията приключи в 11:00 часа. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 24.03.2017 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 

 

 


