
ПРОТОКОЛЪТ  

С ЦЯЛАТА ТРЪЖНА  

ДОКУМЕНТАЦИЯ СА  

ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

НА 21.08. 2017г 

 

ПОЛУЧИЛ:.......подписано и заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД.................... 

ДИРЕКТОР НА РЦТХ ВАРНА 

Д-Р Жанина Иванова 

 

ПРОТОКОЛ 

№1/03.08.2017г. 

 

 

На 03.08.2017 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед                      

№443/03.08.2017 г. надиректора на  РЦТХ Варна- Д-р Жанина Иванова- 

Възложител,   в състав: 

Председател: Д-р заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД - н-к отделение 

„Кръводаряване“ при РЦТХ Варна 

         Членове:1. заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД - юрист , съгласно 

Договор №437/01.08.2017г. , сключен по реда на чл.51, ал.2 и ал.3 от 

ППЗОП 

                        2. Д-р заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД - експерт по диетика и 

хранене при РЦТХ Варна  

          се събра със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане 

и оценка на офертите, като определи оферта , съобразно предварително 

утвърдените показатели за оценка на офертите : икономически най-

изгодната оферта, чрез критерий за възлагане на поръчката 

„оптимално съотношение качество/цена”, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от 

ЗОП относно процедура, открита чрез Публично състезание , с предмет: 

„Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тонизираща 

храна и напитки за до 22 000 броя кръводарители на РЦТХ Варна за 

период от две календарни години,считано от датата на сключване на 

договор за обществена поръчка”,  открита с Решение №384/11.07.2017г 

на Директора на РЦТХ Варна . 

Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра 

на АОП №00206-2017-0001 и публикувана в Профила на купувача на 

интернет адрес - http://rcth-varna.com/c9C6755.php. 



Председателят на комисията провери състава на присъстващите и 

след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри 

заседанието. 

         След разглеждане на входящия регистър при РЦТХ Варна 

/извлечение – Приложение №1 към настоящия протокол/ , съдържащ се 

към документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- 

предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че 

до изтичане на крайният срок за депозиране на оферти обявен от 

възложителя, а именно до 14.30 часа на 02.08.2017г.  , такива  са  

постъпили от , както следва: 

       1.Оферта от „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД , гр.Пловдив, 

ул.“Васил Левски“ №174, ЕИК 115755582, с вх.№1/01.08.2017г., час на 

постъпване: 13,42 часа 

Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с 

изискванията на чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от 

ЗОП 

           Председателят на комисията обяви, че кандидатите участващи в 

процедурата или техни упълномощени представители , както и 

представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват 

на публичните заседания на комисията. 

          В залата не присъстваха представители на участниците и други 

външни лица. 

          Комисията констатира, че плика с офертата е с ненарушена цялост. 

          Председателят на комисията запозна членовете на комисията с 

условията за участие в процедуратаи обяви, че комисията ще отваря 

пликовете по реда на постъпването им и ще проверява съответствието на 

офертите , съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП на този етап от 

работата сив съответствие с принципите за публичност на процедурата. 

         Съобщи се, че комисията може по всяко време да проверява 

заявените от кандидата данни , както и да изисква писмено представяне в 

определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата 

посочени в офертата. 

 

1.Фаза на проверка за съответствието на офертите- отваряне по реда 

на тяхното постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповестяване на тяхното съдържание: 

        Комисията пристъпи към детайлно разглеждане на документите на 

участниците. 

       1.Оферта от„ФуудДеливъриЕкспрес“ ЕООД. 



При отваряне на предложението се установи, че офертата е в запечатана 

непрозрачна опаковка и съдържа отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ . председателят на комисията и всички 

членове подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

техническото предложение. Не беше предложено на представители на 

присъстващите участници да подпишат плика с „Предлагани ценови 

параметри“  и техническо предложение,  т.к. такива не присъстваха на 

публичното заседание на комисията. 

 

      Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията. 

      Комисията преустанови своята работа на 03.08.2017г. в 11.45 часа. 

Протоколът съдържа 3 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка  . 

     Неразделна част от Протокола са : 

    1.Приложение №1- извлечение от Входящ регистър       

Председател:   Д-р ......... - ...подписано и  заличено на осн. чл.2 от 

ЗЗЛД.......... 

Членове:  1. ............- ..... подписано и  заличено на осн. чл.2 

от ЗЗЛД........ 

2. Д-р ........... - ….. подписано и  заличено на осн. чл.2 от 

ЗЗЛД...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




