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П Р О Т О К О Л № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

от заседанието на комисията за провеждане на процедура за възлагане на 

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

ваучери за храна на служителите на БНР“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със № ОП-01-57/31.01.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 06.02.2018 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Ирена Мачева – икономически директор на БНР 

Членове: 1. Мима Динчева – счетоводител, оперативен 

 2. Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и човешки 

ресурси“ 

 

III. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

IV. 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. 

 

V. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците по реда на постъпване на допуснатите оферти и обяви 

предложената цена, както следва: 

 

1. 1. Ценово предложение на „Содексо Пасс България“ ЕООД 

- цена за отпечатване на 1 (един) брой ваучер – 0,01 лева (една стотинка) без 

включен ДДС 

 

VI. След извършване на горните действия, председателят на комисията 

благодари на представителя на участника за участието в процедурата и закри 

публичната част от заседанието на комисията. 

 

VII. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатия участник, 

съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена” както следва: 

 

1. Оферта на участника „Содексо Пасс България“ ЕООД 

Показател ЦП – ценово предложение 

ЦП = ЦПмин. / Цучастник х 100 = 0,01/0,01 х 100 = 100 точки 

Решението за оценяване е взето единодушно. 
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Протоколът е съставен и подписан на 06.02.2018 г. 

 

Комисия: 

 

Ирена Мачева: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Мима Динчева: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Десислава Лилова: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

 


