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                                      УТВЪРДИЛ:  

Директор ТП ДЛС “Широка поляна”:........../п/*........... 

                                 /инж. Паун Власев/ 
                            * Налице e положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                         Дата на утвърждаване: 22.06.2020г. 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 2 

 

 

             На комисия назначена за разглеждане, оценка и класиране на получените 

оферти в процедура публично състезание по реда на ЗОП, открита с Решение 

№279/22.05.2020г. на Директора на ТП ДЛС „Широка поляна“. 

            Днес 22.06.2020г. комисия определена със Заповед №321/16.06.2020г. на 

Директора на ТП ДЛС „Широка поляна“ се събра на oткрито заседание в 10:00 часа, в 

заседателната зала, за да отвори,  разгледа и оцени ценовите предложения и 

окончателното класиране на участниците  в обществената поръчка с предмет: 

„Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на бяла техника 

(електродомакински уреди), включително електрически устройства за отопление 

и охлаждане за нуждите на ТП ДЛС ”Широка поляна” 

 

           Със съобщение изх.№ 720/17.06.2020г., публикувано в профила на купувача, 

комисията е уведомила участниците за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

предложения. 

 

В определения ден за отваряне на ценовите предложения не се явиха 

представители на участниците или други заинтересовани лица. 

 

            I. Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на   единствения участник ЕТ“Ваня- Иванка 

Пейчинова“, гр. Батак и констатира следното: 

            Предложената обща стойност на доставката за бяла техника, формирана като 

сбор от единичните цени и количеството уреди  е в размер на 500лв. /петстотин  лева/ 

без ДДС. 

 

            С извършените по-горе действия приключи публичната част от работата на 

комисията. 

            Комисията, на закрито заседание, продължи работата си като извърши детайлно 

разглеждане на ценовото предложение на участника и  констатира, че е изготвено в 

съответствие с изискванията на възложителя, поради което се пристъпи към класиране 



на офертата на участника съобразно критерия по чл. 70, ал. 2, т .1 от ЗОП -„най- ниска  

цена“.              

 

              Комисията предлага на възложителя да класира на първо място участника ЕТ 

“Ваня- Иванка Пейчинова“, гр. Батак. 

 

              Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител на поръчката 

ЕТ “Ваня- Иванка Пейчинова“, гр. Батак по предлаганата от него обща цена за 

изпълнение на предмета на поръчката. 

             С извършването на гореописаните действия приключи заседанието на 

комисията. 

              Действията на комисията, извършени на 16.06.2020 г. се отразиха в протокол 

№1 /16.06.2020 г.,  който приложено се представя към настоящия протокол. 

 

              Настоящият протокол заедно с протокол №1/16.06.2020г. от работата на 

комисията, както и цялата документация, събрана в хода на процедурата, се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 22.06.2020г. 

 

 

 
Комисия: 

 
Председател:........./п/*............ 

                    / д-р инж. Нестор Домусчиев / 

Членове: 
1.........../п/*............... 

/Георги Карамихайлов/ 

 
2........../п/*............... 

/Мария Петрова/ 

 

  

* Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

  


