
П Р О Т О К О Л  № 1

Днес, 12.04.2016 г. в 10:00 часа, в Заседателна зала Тракийски университет гр. 
Стара Загора -  Ректорат, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 923 
от 12.04.2016 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за 
храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по 
структурни звена”, с иден. № 00373-2016-0003 в Регистъра на АОП. Поръчката е открита 
с Решение № 576 от 12.03.2016 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора 
Назначената комисия е в състав:
Председател: проф. д-р Наско Василев — Зам. ректор по административна. стопанска и
информационна дейност при Тракийски университет гр. Стара Загора
Членове:
1. Светлана Маркова -  главен счетоводител на Медицински факултет при Тракийски 
университет гр. Стара Загора;
2. Гергана Маламова -  гл.експерт обществени поръчки. Тракийски университет гр. Стара 
Загора;
3. Галя Стоянова -  главен счетоводител на Аграрен факултет при Тракийски университет 
гр. Стара Загора
4. адв. Зоя Колева -  юрист;
Определени са резервни членове:
1. адв. Вилиана Цонева -  юрист;
2. Страхил Илиев -  гл.експерт обществени поръчки при Тракийски университет гр. Стара 
Загора;
3. Илиана Тонева -  счетоводител Ректорат. Тракийски университет гр. Стара Загора.

На заседанието не присъстваха представители на участниците или на средствата за 
масово осведомяване,4съгл. чл. 68. ал. 3 от ЗОП.

На всички присъстващи се разясни ред, по който ще се проведе днешното открито 
заседание и действията на Комисията, спазвайки разпоредбите на чл. 68 от ЗОП.

На Комисията се предостави списък с участниците, подали оферти в настоящата 
Открита процедура.

Всички членове на Комисията попълниха декларация по чл. 35, ал. 3, за 
обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. които се приложиха към настоящия 
протокол.

До крайния срок за подаване на оферти, посочен в Обявлението за обществена 
поръчка -  11.04.2016 г., 16,00 ч., в деловодството на Тракийски университет гр. Стара 
Загора е постъпила една оферта:

1. Оферта от „Томбоу България” ООД гр. София с вх. № 1904 от 11.04.2016 г., 
13,42ч.

Комисията започна своята работа и констатира, че офертата, е представена в 
указания от Възложйтеля вид. с ненарушена цялост, с положен входящ номер и час от 
деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора. Комисията пристъпи към 
нейното отваряне:

1. Оферта от „Томбоу България” ООД гр. София с вх. № 1904 от 1 1.04.2016 г.,
13,42 ч. -  седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. ,.Княз Ал. Дондуков № 
11. ет. 7. 8. с ЕИК 040336507, представлявано от Манол Панайотов Курдаланов -  
Управител.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 и 2 от ЗОП и 
Документацията за участие — в запечатан непрозрачен плик, съдържащи три отделни



запечатани непрозрачни пликове, както следва: Плик № 1 с надпис ..Документи за 
подбор”. Плик № 2 с надпис ..Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 с 
надпис ..Предлагана цена”.

В изпълнение на чл. 68. ал. 4 от ЗОП. Плик № 3 „Предлагана цена” се подписа от 
членовете на комисията.

Съгласно чл. 68. ал. 5 от ЗОП, комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката". Всички членове на Комисията подписаха 
всички документи, съдържащи се в плика.

Пристъпи се към отваряне на Плик № ] „Документи за подбор”. Оповестиха се 
документите и информацията, които той съдържа, като се съпоставиха с представения 
списък по чл. 56, ал. 1. т. 14 от ЗОП, съгл. изискванията на чл. 68, ал. 5 от ЗОП.

Констатациите за представените от участника документи се описаха в Таблица -  
констатация (Приложение № 1) за проверка за наличието на изискуемите документи, 
неразделна част от настоящия протокол.

С извършване на горните действия, приключи публичната част от заседанието.

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 
документите и информацията в Плик № 1 на участника за съответствие с критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, съгласно чл. 68. ал. 7 от ЗОП. Установи се следното:

1. „Томбоу България” ООД гр. София с оферта с вх. № 1904 от 11.04.2016 г„
13,42 ч.

Комисията не установи липсващи документи, и/или несъответстващи с критериите 
за подбор, и/или нередовни такива, както и не се установиха фактически грешки в 
представените в Плик № 1 документи за подбор.

С извършване на проверките по чл. 68. ал. 7 от ЗОП. Комисията приключи своята 
работа в настоящото заседание.

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички 
членове на Комисията.

4 ч

Настоящият протокол е изготвен на 18.04.2016 г.

КОМИСИЯ
Председател:

(проф. д-р Н. Василев)

Членове:



КОНТРОЛЕН ЛИСТ 
за съдържанието на оферта 

обществена поръчка счпредмет: „Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за 
храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по 
структурни звена ”, под иден. № 00373-2016-0003

участник .

оферта:...

Изискуеми документи Наличност
Да Не

Съпроводително писмо за участие в открита процедура (образец № 
1) и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника (образец № 1а)
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Представяне на участника (образец № 2)
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър. ЧБУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата;
б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец № 3). Декларацията се 
попълва от лицата, които представляват участника. t
Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 
представлява участника в процедурата (когато участникът не се 
представлява от лицата, които имат право на това, съгласно 
документите му за регистрация). qKMjiujiorijtU U O
При участници обединения -  копие на договора за обединение, а 
когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва представляващият. /ММ/ЦХМО- JLMtfU-O
Списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни с 
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената доставка (образец № 4). Доказателствата за 
извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информацията за услугата.
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Заверено копие на валидно Разрешение за осъществяване на дейност 
като оператор на ваучери за храна от Министъра на финансите 
съгласно чл. 5 от Наредба № 7 от 09.07.2003г.
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У Декларация от участника, че към момента на подаване на офертата 
не се намира в процедура по отнемане на разрешението по 
предходната точка (свободен текст).
Декларация от участника, че има сключени договори с обекти за 
търговия с храни на територията на страната, включително на 
територията на гр. Стара Загора, посочени в чл. 2, ал. 2 от Наредба 7 < т

!



от 09.07.2003г. на МТСП и МФ и осъществяващи дейност в 
съответствие с изискванията на Закона за храните и са със срок на 
действие задължително до 31.03.2017г.(свободен текст).
Декларация от участника, че издаваните ваучери за храна отговарят 
на всички изисквания на чл. 22 от Наредба 7 от 09.07.2003г. на 
МТСП и МФ, ведно с приложен образец на ваучер (образец № 5). <г
Декларация от участника, че срокът на валидност на предоставяните 
ваучери е до 31.12.2016к.. като за ваучерите, поръчани през месец 
декември 2016г.. срокът на валидност е минимум до 31.03.2017г. (в 
свободен текст).

г
Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55. ал. 7 от ЗОП и чл. 8. 
ал. 8, т. 2 от ЗОП (образец № 6).

А

Декларация по чл. 56. ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване 
на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на 
работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (образец №
7). ушхда |
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец № 
8). ....
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Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в 
проекта на договора (Образец № 9). <гДекларация по чл. 3. т. 8, във връзка с чл. 6. ал. 4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици (образец 
№ 10).

г


