
 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ: (подписано) 

Директор СИДП ДП – гр. Шумен 

инж. (заличено, чл. 2 от ЗЗЛД) 

дата: 11.04.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

(препис) 
Днес 08.04.2016 г. в административната сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, в 10,00 

часа, комисията назначена със Заповед № 92/30.03.2016 год. на директора на СИДП ДП – 

Шумен, издадена на основание чл. 34, ал. 1 от ЗОП, се събра на свое поредно редовно 

заседание, в следния състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД) – н-к отдел при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

СЕКРЕТАР: (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД) – р-л на счетоводен отдел при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ: 1. (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД) – н-к отдел при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

2. (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД) – финансов контрольор при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

3. (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД) – обслужващ юрист при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен. 

Поради отсъствието на редовния член (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД), на негово място редовно 

встъпва (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД) – резервен член на комисията. Поради отсъствието на редовния 

член (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД), на негово място редовно встъпва (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД) – резервен член 

на комисията, който попълни декларация по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Комисията е в редовен, 

но пременен състав, като в изпълнение на горепосочената заповед и решенията обективирани в 

протоколно решение № 3 от Протокол № 1 от 30.03.2016 г. на същата комисия, последната 

провежда пореден етап от процедурата за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението 

на обществена поръчка по реда на чл. 64 и сл. от ЗОП, чрез „открита процедура” с обект на 

поръчката – услуга, и с предмет на изпълнение: „Избор на оператор за календарната 2016г  за 

отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на ЦУ и съответните 

Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие  ДП Шумен обособени в 

четири позиции както следва: 

1. Позиция № 1 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 

работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно 

държавно предприятие  ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Добрич 

2. Позиция № 2 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 

работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно 

държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Варна. 

3. Позиция № 3 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 

работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно 

държавно предприятие  ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Търговище. 

4. Позиция № 4 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 

работниците и служителите на Централно управление  и съответните Териториални поделения 

на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на 

област Шумен.”, открита с Решение № 4 от 15.02.2016 г. на директора на СИДП ДП – гр.Шумен 

и Обявление публикувано в РОП с импортен № 713695/15.02.2016 г. 

Няма промяна на датата, часа и мястото за отваряне на плик № 3 – ценови предложения, 

оповестено чрез съобщение, което е обявено и изпратено до участниците в срок и със 

съдържание, съгласно чл. 69а, ал. 3, първо и второ изречение от ЗОП. 

Заседанието на комисията е публично и на него могат да присъстват представители на 

кандидатите по търговска регистрация или техни упълномощени представители, както и 

представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване, 

съгласно чл. 69а, ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Настоящият етап от процедурата се 

провежда на основание чл. 69а, ал. 3, трето и четвърто изречения от ЗОП – отваряне на 
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ценовите предложения на участниците, приложени в плик № 3 на офертите им. На публичното 

заседание не присъства нито един от участниците или техен упълномощен представител или 

други заинтересувани лица, което обстоятелство се удостовери с подписа на председателя на 

комисията на присъствения лист и същият се приобщава към тръжното досие и представлява 

неразделна част от него. 

Председателят обяви, че са валидни разпоредбите на ЗОП. 

Предвид критерият за оценка – икономически най-изгодна оферта, председателят на 

комисията запозна останалите членове за резултатите от първия етап на процедурата 

удостоверени в протокол № 1 от 30.03.2016 г, относно извършената оценка по всички 

показатели от техническото предложение за изпълнение, съответно К2 и К3, които са 

показатели и от Комплексната оценка и представляват показатели различни от цената, съгласно 

чл. 69а, ал. 4 от ЗОП. Допуснатите кандидати са: 

Участник № 1: „Идънред България“ АД – гр. София, за следните позиции: 

- за позиция № 1; 

- за позиция № 2; 

- за позиция № 4. 

Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД – гр. София, за следните позиции: 

- за позиция № 1; 

- за позиция № 2; 

- за позиция № 3; 

- за позиция № 4. 

Оценките на офертите на участниците по горепосочените показатели са извършени за всяка 

позиция поотделно и са: 

ОЦЕНКА ЗА ПОЗИЦИЯ № 1: 

Оценките на участниците за позиция № 1 по показатели различни от предлагана цена са: 

Участник № 1: „Идънред България“ АД: 

К2 – 70 точки 

К3 – 2 точки 
Общ брой точки за участника по позиция № 1 е 72 точки. 

Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

К2 – 54,29 точки 

К3 – 10 точки 
Общ брой точки за участника по позиция № 1 е 64,29 точки. 

ОЦЕНКА ЗА ПОЗИЦИЯ № 2: 

Оценките на участниците за позиция № 2 по показатели различни от предлагана цена са: 

Участник № 1: „Идънред България“ АД: 

К2 – 70 точки. 

К3 – 4 точки. 
Общ брой точки за участника по позиция № 2 е 74 точки. 

Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

К2 – 29,72 точки. 

К3 – 10 точки. 
Общ брой точки за участника по позиция № 2 е 32,72 точки. 

ОЦЕНКА ЗА ПОЗИЦИЯ № 3: 

Оценките на единствения участник за позиция № 3 по показатели различни от предлагана 

цена са: 

Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

К2 – 70 точки. 

К3 – 10 точки. 
Общ брой точки за участника по позиция № 3 е 80 точки. 

ОЦЕНКА ЗА ПОЗИЦИЯ № 4: 

Оценките на участниците за позиция № 4 по показатели различни от предлагана цена са: 

Участник № 1: „Идънред България“ АД: 

К2 – 70 точки. 

К3 – 2 точки. 
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Общ брой точки за участника по позиция № 4 е 72 точки. 

Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

К2 – 66,96 точки. 

К3 – 10 точки. 
Общ брой точки за участника по позиция № 4 е 76,96 точки. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с № 3 на участниците за всяка позиция по 

реда на подаване на офертите им, като трима от комисията подписват ценовото предложение за 

съответната позиция. Кандидатите трябва да са попълнили ценовите предложения, съгласно 

образеца и да посочат цена за изпълнение, която покрива разхода за отпечатване и доставка на 

определения брой ваучери посочен за съответната позиция. Чрез предложената цена комисията 

ще извърши оценка на показател К1 от комплексната оценка, а именно: 

К1 – Предлагана цена от съответния кандидат за отпечатване и доставка на общия брой 

копюри на ваучери за съответната позиция, изчислен по формулата: 

К1 = К1 мин. х 20, където: 

 К1 оцен. 

 

К1 оцен. – предложената цена на оценявания участник 

К1 мин. – минимална предложена цена измежду всички предложения 

20 – коефициент на тежест на оценявания показател в общата оценка. 

Максималният брой точки които могат да се получат от оценката по този показател е 20 

точки. 

Предлаганата цена е само за отпечатване и доставка на ваучерите и същата не трябва да 

надвишава общия максимален финансов ресурс в български лева без ДДС, посочен от 

възложителя за всяка позиция, с оглед на броя ваучери за същата позиция. Максималният 

финансов ресурс посочен от възложителя за позицията представлява обща стойност изчислена 

на база разход на услугата за отпечатване и доставка на един 1 брой копюр в размер до 0,05 

лв., без ДДС за съответния брой ваучери за всяка позиция. Участник, който предлага обща цена 

за изпълнение, която е над определената за позицията, няма да бъде оценяван по показател К1 

за позицията. 

ОЦЕНКА НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЗИЦИЯ № 1: 

Позицията е за област Добрич със следните териториални стопанства: ТП „ДЛС Балчик“ – 

гр. Балчик, ТП „ДГС Генерал Тошево“ – гр. Генерал Тошево, ТП „ДГС Добрич“ – гр. Добрич и 

ТП „ДЛС Тервел“ – гр. Тервел. 

Изисквания на възложителя:  

- обявен максимален брой копюри – 16 156 броя; 

- максимална стойност за отпечатване и доставка, с оглед на броя ваучери – 807,80 лв., без 

ДДС. 

Предложения на участниците: 

Участник № 1: „Идънред България“ АД, предлага обща цена за изпълнение в размер на 

484,68 лв., без ДДС. 
Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД предлага обща цена за изпълнение в 

размер на 161,56 лв., без ДДС. 

Ценовите предложения и на двамата участника не надвишават обявения от възложителя 

максимален финансов ресурс. Същите заявяват в предложенията си, че са запознати с общия 

брой ваучери, които ще трябва да отпечатат и доставят по позиция № 1, както и с условието, че 

възложителят не е задължен да оползотвори заявеното от него количество на ваучерите. 

Оценка по показател К1 за позиция № 1: 

1. За Участник № 1: „Идънред България“ АД: 

К1 = 161,56 х 20 

 484,68 

К1 = 6,67 точки. 

 

2. За Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

К1 = 161,56 х 20 

 161,56 
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К1 = 20 точки. 

 

ОЦЕНКА НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЗИЦИЯ № 2: 

Позицията е за област Варна със следните териториални стопанства: ТП „ДГС Варна“ – гр. 

Варна, ТП „ДГС Провадия“ – гр. Провадия, ТП „ДГС Суворово“ – гр. Суворово, ТП „ДЛС 

Шерба“ – с. Старо Оряхово и ТП „ДГС Цонево“ – с. Цонево. 

Изисквания на възложителя:  

- обявен максимален брой копюри – 30 528 броя; 

- максимална стойност за отпечатване и доставка, с оглед на броя ваучери – 1 526,40 лв., без 

ДДС. 

Предложения на участниците: 

Участник № 1: „Идънред България“ АД, предлага обща цена за изпълнение в размер на 

915,84 лв., без ДДС. 
Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД предлага обща цена за изпълнение в 

размер на 305,28 лв., без ДДС. 

Ценовите предложения и на двамата участника не надвишават обявения от възложителя 

максимален финансов ресурс. Същите заявяват в предложенията си, че са запознати с общия 

брой ваучери, които ще трябва да отпечатат и доставят по позиция № 2, както и с условието, че 

възложителят не е задължен да оползотвори заявеното от него количество на ваучерите. 

Оценка по показател К1 за позиция № 2: 

1. За Участник № 1: „Идънред България“ АД: 

К1 = 305,28 х 20 

 915,84 

К1 = 6,67 точки. 

 

2. За Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

К1 = 305,28 х 20 

 305,28 

 

К1 = 20 точки. 

ОЦЕНКА НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЗИЦИЯ № 3: 

За позицията има само един участник. Позицията е за област Търговище със следните 

териториални стопанства: ТП „ДГС Омуртаг“ – гр. Омуртаг, ТП „ДГС Търговище“ – гр. 

Търговище, ТП „ДЛС Черни лом“ – гр. Попово. 

Изисквания на възложителя:  

- обявен максимален брой копюри – 16 247 броя; 

- максимална стойност за отпечатване и доставка, с оглед на броя ваучери – 812,35 лв., без 

ДДС. 

Предложения на участниците: 

Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД предлага обща цена за изпълнение в 

размер на 162,47 лв., без ДДС. 

За тази позиция участникът е единствен. Ценовото предложение на участника не надвишава 

обявения от възложителя максимален финансов ресурс. Същият заявява в предложението си, че 

е запознат с общия брой ваучери, които ще трябва да отпечата и доставя по позиция № 3, както 

и с условието, че възложителят не е задължен да оползотвори заявеното от него количество на 

ваучерите. 

Оценка по показател К1 за позиция № 3: 

1. За Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

К1 = 162,47 х 20 

 162,47 

 

К1 = 20 точки. 

ОЦЕНКА НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЗИЦИЯ № 4: 

Позицията е за област Шумен със следните териториални стопанства: ЦУ на СИДП ДП – гр. 

Шумен; ТП „ДГС Върбица“ – гр. Върбица, ТП „ДГС Нови пазар“ – гр. Нови пазар, ТП „ДГС 
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Преслав“ – гр. Велики Преслав, ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец, ТП „ДГС Смядово“ – гр. 

Смядово и ТП „ДГС Шумен“. 

Изисквания на възложителя:  

- обявен максимален брой копюри – 31 591 броя; 

- максимална стойност за отпечатване и доставка, с оглед на броя ваучери – 1 579,55 лв., без 

ДДС. 

Предложения на участниците: 

Участник № 1: „Идънред България“ АД, предлага обща цена за изпълнение в размер на 

947,73 лв., без ДДС. 
Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД предлага обща цена за изпълнение в 

размер на 315,91 лв., без ДДС. 

Ценовите предложения и на двамата участника не надвишават обявения от възложителя 

максимален финансов ресурс. Същите заявяват в предложенията си, че са запознати с общия 

брой ваучери, които ще трябва да отпечатат и доставят по позиция № 4, както и с условието, че 

възложителят не е задължен да оползотвори заявеното от него количество на ваучерите. 

Оценка по показател К1 за позиция № 4: 

1. За Участник № 1: „Идънред България“ АД: 

К1 = 315,91 х 20 

 947,73 

К1 = 6,67 точки. 

 

2. За Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

К1 = 315,91 х 20 

 315,91 

 

К1 = 20 точки. 

Предвид резултатите от извършената оценка по показател К1 – ценово предложение на 

двамата участника по всички позиции и резултатите от оценките по показатели К2 и К3 на 

участниците – удостоверени в протокол № 1 от 30.03.2016 г., утвърден от възложителя, 

комисията единодушно взе следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Двамата участника са изпълнили всички изисквания на възложителя за представяне на 

ценовите предложения и всички допълнителни условия за изпълнение на поръчката и обявява 

оценка по К1 за участниците по позиции, както следва: 

ОЦЕНКА НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЗИЦИЯ № 1: 

Участник № 1: „Идънред България“ АД: 

К1 – 6,67 точки. 

Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

К1 – 20 точки. 

ОЦЕНКА НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЗИЦИЯ № 2: 

Участник № 1: „Идънред България“ АД: 

К1 – 6,67 точки. 

Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

К1 – 20 точки. 

ОЦЕНКА НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЗИЦИЯ № 3: 

Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

К1 – 20 точки. 

ОЦЕНКА НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЗИЦИЯ № 4: 

Участник № 1: „Идънред България“ АД: 

К1 – 6,67 точки. 

Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

К1 – 20 точки. 

2. Допуска и двамата участника до крайно оценяване по Ккомпл., окончателно класиране на 

офертите им по всяка позиция, като формира и предложение към възложителя за участника 

класиран на първо място за изпълнител на поръчката за съответната позиция. 
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Комисия: 

 

1. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД): 4. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД): 
 

2. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД):  5. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД) 
 

3. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД): 

Крайната оценка на офертите на участниците за всяка позиция се изчислява, като сбор от 

оценките на К1, К2 и К3 за съответната позиция, съгласно одобрената методика, както следва: 

Ккомпл. = К1 (цена за отпечатване) + К2 (общ брой обекти-хранителни магазини, съгласно приложен 

поименен списък на същите в административната единица-областта за съответната позиция) + К3 (срок за 

доставка на ваучерите в работни дни). Максималният брой точки, които могат да се получат за всяка 

позиция е 100 точки. 
С оглед на резултатите от оценките по трите показателя К1, К2 и К3 за всяко от позициите, 

съгласно протокол № 1 от 30.03.2016 г. и настоящият протокол, комплексните оценки на 

участниците по позиции е както следва: 

Крайна оценка по позиция № 1: 

- За Участник № 1: „Идънред България“ АД: 

Ккомпл. = 6,67 + 70 + 2 

Ккомпл. = 78,67 точки 
- За Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

Ккомпл. = 20 + 54,29 + 10 

Ккомпл. = 84,29 точки. 

 

Крайна оценка по позиция № 2: 

- За Участник № 1: „Идънред България“ АД: 

Ккомпл. = 6,67 + 70 + 4 

Ккомпл. = 80,67 точки 
- За Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

Ккомпл. = 20 + 29,72 + 10 

Ккомпл. = 59,72 точки. 

 

Крайна оценка по позиция № 3: 

- За Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

Ккомпл. = 20 + 70 + 10 

Ккомпл. = 100 точки. 

 

Крайна оценка по позиция № 4: 

- За Участник № 1: „Идънред България“ АД: 

Ккомпл. = 6,67 + 70 + 2 

Ккомпл. = 78,67 точки 
- За Участник № 2: „Содексо Пасс България” ЕООД: 

Ккомпл. = 20 + 66,96 + 10 

Ккомпл. = 96,96 точки. 
С оглед на горе извършеното крайно оценяване по позиции, комисията взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

1. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, в качеството му на възложител, 

следното класиране по позиции: 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 1: 

На първо място класира: 

„Содексо Пасс България” ЕООД, с ЕИК: 131085380, със седалище и адрес на управление: 

област София (столица), община Столична, гр. София – 1766, район Младост, ж. к. „Младост“ – 

4, ул. „Бизнес парк София“ № 1, бл. 12, ет. 1, представлявано от (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД), в 

качеството му на управител на дружеството, с резултат от Комплексната оценка (Ккомпл.) от 

84,29 точки, и с обща крайна цена за извършване на услугата в размер от 161,56 лв. (сто 

шестдесет и един лева, петдесет и шест стотинки), без ДДС; 
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На второ място класира: 
„Идънред България“ АД, с ЕИК: 130526402, със седалище и адрес на управление: област 

София (столица), община Столична, гр. София – 1784, район Слатина, бул. „Цариградско шосе“ 

№ 137, ет. 3, представлявано от (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД), с резултат от Комплексната оценка 

(Ккомпл.) от 78,67 точки, и с обща крайна цена за извършване на услугата в размер от 484,68 лв. 

(четиристотин, осемдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки), без ДДС. 

Няма класиран на трето място. 

 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 2: 

На първо място класира: 

„Идънред България“ АД, с резултат от Комплексната оценка (Ккомпл.) от 80,67 точки, и с 

обща крайна цена за извършване на услугата в размер от 915,84 лв. (деветстотин и петнадесет 

лева, осемдесет и четири стотинки), без ДДС. 

На второ място класира: 
„Содексо Пасс България” ЕООД, с резултат от Комплексната оценка (Ккомпл.) от 59,72 

точки, и с обща крайна цена за извършване на услугата в размер от 305,28 лв. (триста и пет 

лева, двадесет и осем стотинки), без ДДС. 

Няма класиран на трето място. 

 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 3: 

На първо място класира: 

„Содексо Пасс България” ЕООД, с резултат от Комплексната оценка (Ккомпл.) от 100 

точки, и с обща крайна цена за извършване на услугата в размер от 162,47 лв. (сто шестдесет и 

два лева, четиридесет и седем стотинки), без ДДС. 

Няма класиран на второ място. 

 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 4: 

На първо място класира: 

„Содексо Пасс България” ЕООД, с резултат от Комплексната оценка (Ккомпл.) от 96,96 

точки, и с обща крайна цена за извършване на услугата в размер от 315,91 лв. (триста и 

петнадесет лева, деветдесет и една стотинки), без ДДС. 

На второ място класира: 
„Идънред България“ АД, с резултат от Комплексната оценка (Ккомпл.) от 78,67 точки, и с 

обща крайна цена за извършване на услугата в размер от 947,73 лв. (деветстотин четиридесет 

и седем лева и седемдесет и три стотинки), без ДДС. 

Няма класиран на трето място. 
Комисия: 

1. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД): 4. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД): 
 

2. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД):  5. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД) 
 

3. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД): 
 

С оглед на горепосочените обстоятелства, комисията единодушно прие, следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3: 

1. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да приеме извършеното класиране от 

комисията, което е удостоверено с протоколно решение № 2 от настоящия протокол. 

2. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, да 

определи, в срок от 5 работни дни със свое решение, за изпълнител на обществената поръчка с 

обект – услуга, и с предмет на изпълнение: „Избор на оператор за календарната 2016г  за 

отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на ЦУ и съответните 

Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие  ДП Шумен обособени в 

четири позиции както следва: 
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1. Позиция № 1 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 

работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно 

държавно предприятие  ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Добрич 

2. Позиция № 2 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 

работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно 

държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Варна. 

3. Позиция № 3 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 

работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно 

държавно предприятие  ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Търговище. 

4. Позиция № 4 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 

работниците и служителите на Централно управление  и съответните Териториални поделения 

на Североизточно държавно предприятие  ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на 

област Шумен.”участникът класиран на първо място за всяка позиция, както следва: 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 1: 

„Содексо Пасс България” ЕООД, с резултат от Комплексната оценка (Ккомпл.) от 84,29 

точки, и с обща крайна цена за извършване на услугата в размер от 161,56 лв. (сто шестдесет и 

един лева, петдесет и шест стотинки), без ДДС; 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 2: 

„Идънред България“ АД, с резултат от Комплексната оценка (Ккомпл.) от 80,67 точки, и с 

обща крайна цена за извършване на услугата в размер от 915,84 лв. (деветстотин и петнадесет 

лева, осемдесет и четири стотинки), без ДДС. 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 3: 

„Содексо Пасс България” ЕООД, с резултат от Комплексната оценка (Ккомпл.) от 100 

точки, и с обща крайна цена за извършване на услугата в размер от 162,47 лв. (сто шестдесет и 

два лева, четиридесет и седем стотинки), без ДДС. 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 4: 

„Содексо Пасс България” ЕООД, с резултат от Комплексната оценка (Ккомпл.) от 96,96 

точки, и с обща крайна цена за извършване на услугата в размер от 315,91 лв. (триста и 

петнадесет лева, деветдесет и една стотинки), без ДДС. 
3. Уведомява директора на СИДП ДП – гр. Шумен, че договорът за изпълнение на поръчката 

се сключва, съгласно чл. 74 и при условията на чл. 41 и сл. от ЗОП. 

Работата на комисията приключи в 11,30 часа на 08.04.2016 г. Настоящият протокол се 

състави в един (1) екземпляр, в изпълнение на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, състои се от 

8 (осем) страници и се подписа от членовете на комисията. Протоколът се съхранява в ЦУ на 

СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

 

 

Комисия: 
 

 

1. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД):  4. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД): 

 

2. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД):  5. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

3. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД): 


