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П Р О Т О К О Л
по чл.97, ал.4 от ППЗОП
От дейността на комисията, назначена със Заповед № 524/17.05.2018 г.,
за разглеждане на представените оферти от участниците за възлагане на обществена
поръчка по чл.20, ал.З, т.2 от ЗОП за
"Доставка на ваучери за храна за нуждите на ДПБ Царев брод"
Комисия в състав:
Председател :
Членове:
1.
2.

Антоанета Любомирова Живкова, на длъжност Главенсчетоводител

Розалина
Димитрова
Александрова,
на
длъжност
Оперативен
счетоводител
Даниела Йорданова Янакиева, на длъжност Старша медицинска сестра

Комисията в пълен състав се събра на заседание за отваряне на офертите на
участниците на 17.05.2018 год. от 10,00 ч.
Първоначалният срок за подаване на оферти за участие съгласно публикувана в
профила на купувача обява и информация за нея в портала на АОП с №
9075603/03.05.2018 г. е 10.05.2018 год. В рамките на този срок е подадена една
оферта, поради което на основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за подаване на оферти е
удължен с минимум три дни - до 16.05.2018г. - обява и информация за нея в АОП №
9075909/11.05.2018 г.
До изтичане на окончателния срок за подаване на предложения за участие са внесени
следните оферти :
1. „Идънред България" АД, гр. София, получена в 17,50 ч. на 09.05.2018г.
с вх. № РД-29-984.
Комисията отвори плика с офертата на участника. Членовете на комисията подписаха
ценовото предложения на участниците.
Офертата на участника съдържа изискваните от възложителя документи и отговаря
на обявените условия.
Участникът е представил ценово предложение, както следва :
„Идънред България" АД
Цена за отпечатване и доставка на ваучери за храна
номиналната стойност на ваучерите
Обща цена при поръчка на ваучери за 57 000 лв.
Комисията класира участниците, както следва :
Първо място : „Идънред България" АД

1

0,06

%

от

34,20 лв. без ДДС

Комисията реши :
Предлага на възложителя да бъде сключен договор е класирания на първо
място участник „Идънред България" АД.
Комисията приключи своята работа в 11,00 ч.

КОМИСИЯ :

Председател :1

Членове :

2
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