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ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

А

УТВЪРДИЛ: \Jh
Доц. д-р Григорий Неделков, дм, 
Изпълнителен директор
Дата: .<?.£.

П Р О Т О К О Л

Днес, 29.12.2017 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор 

находища се на първи етаж от административната сграда на УМБАЛ „Царица Йоанна- 

ИСУЛ" ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Бяло море" № 8, в изпълнение на Заповед № РД-02- 

703/29.12.2017 г. на изпълнителния директор на лечебното заведение се събра комисия в 

състав:

Председател:

Г-н Владимир Вълков - юрисконсулт

Членове:

1. Г-жа Румяна Доганова -  н-к сектор „Договори и договорни партньори"

2. Г-н Йончо Йончев -  началник сектор „Техническа служба", със задача да 

разгледа, оцени и класира постъпилите предложения във връзка с обявения търг с 

тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на площ от 9 /девет / 

кв.м. за поставяне и монтиране на вендинг автомати за топли напитки, студени 

напитки и пакетирани храни.

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в регламентирания срок за 

подаване на писмените заявления за участие в търга са подадени три запечатани 

непрозрачни плика/ оферти, както следва:

1. //СН ВЕНДИНГ груп" ООД, вх. № 1/22.12.2017 г., 11.00 часа;

2. „БОЛКАМ ГРУП" ЕООД, вх. № ^22.12.2017 г., 11.05 часа;

3. „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ" ООД, вх. № 3/22.12.2017 г., 11.20 часа.

Комисията констатира, че са спазени изисквания във връзка с представянето и 

приемането на офертите за участие в търга и пристъпи към отваряне на пликовете.
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I. РАЗГЛЕЖДАНЕ HA ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА. ОПОВЕСТЯВАНЕ

НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕЯ

1. Комисията констатира, че подадената оферта/плик от „СН ВЕНДИНГ ГРУП" 

ООД съдържа изискуемите от Възложителя документи, отговарящи на приложения от 

участника списък, след което председателят на комисията оповести предлаганата 

наемна цена в размер на 200.00 лв. (две хиляди петдесет и два лева) с включен ДДС. 

Въпреки различието между предложената от участника цена (цифром -  200.00 лв. и 

тази, посочена с думи - две хиляди петдесет и два лева), комисията приема за 

достоверна цената на участника посочена с думи.

2. Комисията констатира, че подадената оферта/ плик от „БАЛКАМ ГРуП " ЕООД 

не съдържа изискуемите от Възложителя документи, отговарящи на приложения от 

участника списък.

В представения списък на документи, участникът е посочил, че представя и 

списък на персонала обслужващ съответните автомати, придружен с 2 копия на 

валидни лични здравни карти, издадени по реда на Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за 

здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните 

институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които 

произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните 

салони.

След извършения преглед на документите в представената оферта, комисията не 

констатира участникът да е приложил изискуемия списък на персонала, обслужващ 

автоматите. Комисията установи, че в офертата не са приложени и посочените в списъка на 

документи 2 бр. копия на валидни здравни карти.

Председателят на комисията оповести предлаганата наемна цена в размер на 2054 

лв. (две хиляди петдесет и четири лева) с включен ДДС.

Комисията счита, че участникът не е спазил условията за участие в търга, с оглед на 

което реши:

Не допуска до класиране в търга участника „БАЛКАМ ГРуП" ЕООД.

3. Комисията констатира, че подадената оферта/плик от „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ 

СЪРВИСИЗ" ООД съдържа изискуемите от Възложителя документи, отговарящи на 

приложения от участника списък, след което председателят на комисията оповести 

предлаганата наемна цена в размер на 2070.00 лв. (две хиляди и седемдесет лева) с 

включен ДДС.
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II. КЛАСИРАНЕ

Първо място „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ" ООД с предложена най-висока 

наемна цена - 2070 лв. (две хиляди и седемдесет лева) с включен ДДС.

Второ място „СН ВЕНДИНГ ГРуП" ООД с предложена наемна цена 2052 (две 

хиляди петдесет и два лева).

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с „БЪЛГАРИЯ 

ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ" ООД -  участникът класиран на първо място в тръжната 

процедура.

Настоящият протокол ведно с документацията по процедурата (включително 

постъпилите заявления/оферти) е предаден на възложителя за утвърждаване на 

29.12.2017 г.

Неразделна част от протокола са предложените цени от участниците „СН 

ВЕНДИНГ ГРУП" ООД, „БАЛКАМ ГРуП" ЕООД и „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ 

СЪРВИСИЗ" ООД.

Председател: /  П /

Владимир Вълков

Членове: /П /

Румяна Доганова

/П /

Йончо Йончев



1

Образец

До
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИО/Л" ЕАД 
София, ул. "Бяло море" 8

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

За участие в ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ПРИ ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за 
отдаване под наем на площ от 9 /девет/ кв. м. за поставяне и монтиране на вендинг 
автомати за топли напитки, студени напитки и пакетирани храни.

Долуподписаният, Яник Стойчев Мекупшн, л.к. № 646779824, изд. на 03.11.2016 г. 
от МВР - София, с ЕГН 6605106826, в качеството ми на Управител, на

„Балкам груп"ЕОД
л д /наименование на участника/

регистрирано. ...Ь... .. .77.9... Ь.О. $~\QL.................................. ........... , с
Булстат/ЕИК 202680807, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Сливница 
№9,
адрес за кореспонденция гр. София, бул. Сливница №9,

ПРЕЛАГАМ да наема предложения от Вас обект чрез търг с тайно наддаване за 
месечна наемна цена в размер на с включен ДДС.

* и словом

Декларирам, че при установена разлика между цената, изписана с цифри и тази, 
посочена с думи, за валидна ще се счита втората.

Дата Ж М Ш & Г - С уважение: Р  G
астника ипи на неговия(подпи

законен представител, печат)



О бразец

До
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД v 
София, ул. "Бяло море" 8

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

За участие в ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ПРИ ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за 
отдаване под наем на площ от 9 /девет/ кв. м. за поставяне и монтиране на вендинг 
автомати за топли напитки, студени напитки и пакетирани храни.

Долуподписаният/тд/. frf..
л.к.х,№ Ш .(л . ф .  ., изд. на 'Ш Ш гШ /. г. от м т  - . u a & C & f . . ,  с е г н

., в качеството ми на ... . ................................. ,
на

. Q I4 .. . .GP.SfcO..* ? .
У / наименование на участника/

регистрирано-^... . .УтдС ..Ж . Ofrf.C
Булстат/ДИК . .2 -Ж {.$ г .{ . кг.................................. . със седалище и адрес на управление

......................... .... ............ .........................
иипдспцил уу у  „ у

кД ... J» ,.*.. .. Ж,. Ж. у .. ffe?. Ж ..........
'■ ■ у ж ' +онденция

ПРЕЛАТАМ да наема предложения от Вас обект чрез търг с тайно наддаване за
месечна наемна цена в размер HaZQ.^2A.&V/ ./£?......  /, с включен ДДС.

■и пеуг̂  £ с^Жл&вом^Жя

Декларирам, че при установена разлика между цената, изписана с цифри и тази, 
посочена с думи, за валидна ще се счита втората.

Дата С уважение:-
(подпис на участника или на неговия 
законен представител, печат)



О бразец

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

За участие в ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ПРИ ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за 
отдаване под наем на площ от 9 /девет/ кв. м. за поставяне и монтиране на вендинг 
автомати за топли напитки, студени напитки и пакетирани храни.

Долуподписаният/та, Иван Стефанов Попов, л.к. № 641779559, изд. на 07.01.2017 г. 
от МВР -  гр. София, с ЕГН 6901124545, в качеството ми на управител, на 
БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД

/ наименование на участника/
Регистрирано по ф.д. 7180/2002 г. на Софийски градски съд, с Булстат/ЕИК 130968452, 
със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. 
„Васил Петлешков"12,
адрес за кореспонденция гр. София 1510, ул. „Васил Петлешков" 12,

ПРЕЛАГАМ да наема предложения от Вас обект чрез търг с тайно наддаване за 
месечна наемна цена в размер на 2070.00 лв. /две хиляди и седемдесет лева/, с включен 
ДДС.

словом

Декларирам, че при установена разлика между цената, изписана с цифри и тази, 
посочена с думи, за валидна ще се счита втората.


