
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 

№2/07.08.2017г. 

 

 

На 07.08.2017 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед                      

№443/03.08.2017 г. на директора 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, 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. 



Комисията извърши следните действия. 

 

1.Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на 

Възложителя- детайлно разглеждане на офертите, относно наличието 

и редовността на представените документи за личното състояние на 

участниците. 

1.Оферта от„ФуудДеливъриЕкспрес“ ЕООД. 

При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията 

констатира , че същият е представил всички необходими документи и 

офертата му е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Не са 

налице липси, непълноти или несъответствия на информацията , 

представена от участника, както и не са налице фактически грешки. 

     Участника е представил следните документи , съгласно  приложения 

опис: 

 

№ 

 

Описание на документа 

Оригинал/ 

копие 

Страници  

1. Опис на представените документи, 

съдържащи се в офертата, подписан 

от участника 

оригинал 1 стр 

2. Заявление за участие по 

обществената поръчка – Образец 

№1 
 

оригинал 1 стр 

3. Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) - 

  

оригинал 20 стр 

4. Заверено копие на удостоверение за 

регистрация на обект за търговия с 

храни   

копие 2 стр 

 Техническо предложение, 

съдържащо: 

  

5. Предложение за изпълнение на 

поръчката , в съответствие с 

количествената и техническа 

спецефикация (Обр.№4) 

оригинал 9 стр 

6. Заверени копия на документи, 

удостоверяващи качеството на 

продуктите 

копие 15 стр 

7. Декларация за срок на валидност 

на офертата- Образец №6 

оригинал 1 стр 

8. Декларация за съгласие с  клаузите 

на приложения проект на договор- 

Образец №7 

Оригинал  1 стр 



 Предлагани ценови параметри   

9 Ценово предложение – Образец №8 Отделен 

запечатан 

плик 

Отделен 

запечатан 

плик 

 

След разглеждане на посочените документи , Комисията не  установи 

несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и 

изискванията на възложителя за подбор, поради което  

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

      Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника 

„ФуудДеливъриЕкспрес“ ЕООД. 

 

Председателят на комисията закри заседанието на комисията. 

      Комисията преустанови своята работа на 07.08.2017г. в 12.15 часа. 

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

обществената поръчка  . 

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...... 

 


