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П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 1 

 

 

          Днес 16.06.2020г. комисия определена със Заповед № 321/16.06.2020г. на Директора на 
ТП ДЛС „Широка поляна“ в състав: 

           1. Председател: д-р инж. Нестор Домусчиев – заместник - директор в ТП ДЛС „Широка 

поляна“, 
           Членове: 

           2. Георги Карамихайлов – юрисконсулт в ТП ДЛС „Широка поляна“; 

           3. Мария Петрова – счетоводител в ТП ДЛС „Широка поляна“; 

се събра на публично заседание в 13:00ч., за да разгледа постъпилите оферти за избор на 
изпълнител на обществена 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”  

           

            Председателят констатира присъствието на всички членове на комисията и откри 

заседанието, като започна своята работа след като получи протокол за подадените оферти 
ведно с тях. 

            Представена е  (една) оферта в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

Офертата е подадена и приета в срок в деловодството на ТП ДЛС „Широка поляна“ както 
следва: 

 

№ 

по ред 

Участник Входящ № / Дата Час на 

постъпване 

1 ЕТ“Ваня- Иванка Пейчинова“, гр. 

Батак 

1/15.06.2020г. 16:05ч. 

 

Всички присъстващи членове  на комисията се запознаха с представения регистър за 
процедурата и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Направи се справка от електронната страница на Търговския регистър и 

регистъра на ЮЛНЦ за актуалното състояние на участниците. 
На публичната част на заседанието на комисията  не се явиха  представители на   

участниците или други заинтересовани лица. 
 

I. Комисията пристъпи към отваряне на  единствената оферта. 

1. ЕТ“Ваня- Иванка Пейчинова“, гр. Батак 
 Комисията установи, че участникът е представил запечатана непрозрачна опаковка, 

след разпечатване на която се оповести нейното съдържание, а именно: 

1. Заявление за участие- Приложение № 1; 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- Приложение № 2;  

3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

4. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Приложение № 7; 

5.Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид 

(еЕЕДОП). 



Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика 

„Предлагани ценови параметри“ на  участника. 
 

С извършване на горепосочените действия, председателят на комисията оповести 

приключването на публичната част на заседанието. 
 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ.2 ОТ ППЗОП. 

Комисията, в закрито заседание, продължи работата си с разглеждане по същество на 

документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

            Документи на участника ЕТ“Ваня- Иванка Пейчинова“, гр. Батак. 
           В резултат на разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на 

участника комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор. 

Предвид установеното, комисията ДОПУСКА участника до разглеждане на техническото 

предложение. 

 
         III.  Разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник:  

 

         2. Участникът ЕТ“Ваня- Иванка Пейчинова“, гр. Батак е представил техническо 
предложение - Приложение № 2 от съответстващата на обществената поръчка документация.  

Предлаганият срок за изпълнение на доставката е 10 /десет/ дни след постъпване на заявка от 

Възложителя. При повреда на техниката  предлаганият срок за отстраняване на  повредата е  10 

календарни дни. Участникът предлага гаранционен срок на бялата техника 24 месеца. 
         Комисията установи, че офертата на участника ЕТ“Ваня- Иванка Пейчинова“ отговаря 

на изискванията на възложителя и същият следва да бъде допуснат до отваряне на плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 
 

          Комисията реши отварянето на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

единствения участник да се извърши на 22.06.2020г. от 10,00 часа, за което да бъде 
публикувано съобщение на профила на купувача. 

          С извършването на гореописаните действия в 14:00часа приключи заседанието  на 

комисията. 

          Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 16.06.2020 г. 
          Документацията по настоящата обществена поръчка заедно с постъпилата оферта се 

оставиха на съхранение в заключен метален  шкаф в стая № 2, ет. 2 в административната сграда 

на ТП ДЛС „Широка поляна“. 
 

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) 
 


