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П Р О Т О К О Л

Днес, 06.01.2020 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на изпълнителния 
директор находяща 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-02-12/06.01.2020 г. на изпълнителния директор на лечебното 
заведение се събра комисия в състав:

Председател:
Г-жа Румяна Доганова - н-к сектор „Договори и договорни партньори"

Членове:
1. Г-н Владимир Вълков - юрисконсулт
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 е подадена само една оферта 
от „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ" ООД, вх. № 1/03.01.2020г„ 13.45 часа.

Комисията констатира, че са спазени изисквания във връзка с представянето и 
приемането на офертата за участие в търга и пристъпи към отварянето й.

Подадената оферта/плик от „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ" ООД 
съдържа изискуемите от Възложителя документи, отговарящи на приложения от 
участника списък, както следва:

- заявление за участие - по образец;
- декларация, отразяваща единния идентификационен код на търговеца, съгласно чл. 

23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
- списък на персонала обслужващ съответните автомати, придружен с 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;
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- каталози в които подробно са описани вида, марката, модела и техническите 
параметри на вендинг автоматите, предвидени за поставяне на отдадените площи -  3 бр;

- декларация за предоставяне на жетони;
- декларация за оглед на обекта - по образец;
- удостоверение за регистрация на обект (склад) за търговия с храни, издадено на 

основание чл.12, ал.2 от ЗХ -  нотариално заверен препис;
- нотариално заверен препис от сключен договор, доказващ съответствието на 

участника със специалните изисквания посочени в тръжната документация;
- удостоверения за наличие или липса на задължения на кандидата към общината и 

държавата по чл. 87, ал. 6, във връзка с чл. 162, ал. 2 от ДОПК -  заверени копия;
- декларация, че предлаганите чрез вендинг автоматите пакетирани и бутилирани 

стоки отговарят на изискванията на Закона за храните и Наредба за изискванията за 
етикирането и представянето на храните и че предлаганите пакетирани и бутилирани 
стоки са снабдени със сертификати за качество и/или сертификати за произход на 
стоките;

- копие от документ за внесен депозит (гаранция) за участие в търга;
- запечатан и непрозрачен плик, съдържащ предлаганата от участника наемна цена с 

включен ДДС - по образец.
Председателят на комисията отвори и оповести предлаганата от участника 

„БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ" ООД наемна цена, в размер на 3250 лв. с 
включен ДДС.

Комисията определи участника „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ" ООД за 
спечелил търга и предлага на възложителя да сключи договор 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, за срок от три години, при месечна 
наемна цена в размер на 3250.00 лв. с включен ДДС.

Настоящият протокол ведно с документацията по процедурата (включително 
подаденото заявление/оферта) е предаден на възложителя за утвърждаване на
06.01.2020 г.

Председател:

Членове:
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