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ПРОТОКОЛ № 1 
съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 
На 27.03.2019г., в 10:00ч. комисия за провеждане на обществена поръчка чрез публично 

състезание с рег.№19028 и предмет „Доставка на система за повдигане на товари” , 
назначена със заповед № 456/27.03.2019г. в състав: 

 
Председател:  
инж. И. Т. – Н-к цех, цех ВС и П, ДЕ 
 
Членове: 
1. А. А. – Инженер - механик , цех ВС и П, ДЕ 
2. М. П. – Юрисконсулт, ПО  
3. М. С. – Експерт контрол на документи, АДФК 
4. Г. Т. – Специалист търговия, ТО, ДМОП 
 
проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП за отваряне на 

получените оферти в процедурата. 
На заседанието присъства Г. Г. Г. – упълномощен представител на участника Евромаркет - 

БРД ЕООД, гр. София. 
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП, 

председателят представи на членовете на комисията подадените оферти за участие и протокола 
по чл.48, ал.6 от ППЗОП, след което комисията започна своята работа. Членовете на комисията 
се съгласяват и дават право на председателя да осъществява кореспонденция с участниците в 
обществената поръчка. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и състава й, 
след което обяви получените оферти, предоставени му от Възложителя. 

 
В обявения срок са постъпили 4 /четири/ оферти: 
 

Участниците са представили офертите в запечатана непрозрачна опаковка с нанесен 
входящ номер, името на участника и часът на подаване. 

Председателят на комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки и оповести 
тяхното съдържание, както следва: опис, документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, както и 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията А. А., Г. Т. и председателят инж. И. Т. подписаха техническите 
предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

След извършване на тези действия председателят на комисията закри заседанието. 
 
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши проверка дали 

участниците са участвали в пазарни консултации за определяне прогнозната стойност на 
поръчката и установи, че те не са  участвали в такива.     

След това, комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП комисията изпрати писма с изх. №12220/29.03.2019г. и 
№ 12219/29.03.2019г. съответно до участниците ЕТ Трега инвест - Галина Брашнарова и Сезар 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ 
номер на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване на 
офертата 

1 
ЕТ Трега инвест - Галина Брашнарова,  
гр. Пловдив 

8466 25.03.19 13.22 

2 Сезар трейд ЕООД, гр.Стара Загора 8470 25.03.19 15.07 
3 Каммартон България ЕООД, гр. София 8471 25.03.19 15.07 
4 Евромаркет - БРД ЕООД, гр. София 8472 26.03.19 14.24 
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трейд ЕООД с искане да представят доказателства за изпълнената от тях доставка, съгласно чл. 
64, ал. 1, т. 2 от ЗОП 

В посочения срок постъпиха отговори с вх. № 12591/02.04.2019г. и №12648/02.04.2019г.  
Комисията разгледа и прие представените документи, включително и допълнителните 

доказателства и установи, че всички участници отговарят на изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 
След това комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците и констатира следното: 
 
За участника ЕТ Трега инвест - Галина Брашнарова, гр. Пловдив:  
За предложената от участника система за повдигане на товари не е посочено кой точно е 

цилиндърът от списъка на производителя, като не може да се установи дали същият отговаря на 
изискванията на възложителя. Също така, предложената помпа няма едновременно захранване 
на 6 цилиндъра, а само 1 захранване. Липсва информация за шлангове. 

Поради гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП комисията 
предлага участника ЕТ Трега инвест - Галина Брашнарова, гр. Пловдив за отстраняване, 
тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката. 

 
За участника Сезар трейд ЕООД, гр. Стара Загора:  
Участникът предлага 2 помпи с по 4 цилиндъра и 2 отделни управления за системата за 

повдигане на товари. Възложителят изисква система за повдигане на товари с 1 помпа с 6 
цилиндъра с едновременно захранване.  

Поради гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП комисията 
предлага участника Сезар трейд ЕООД, гр. Стара Загора за отстраняване, тъй като е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение 
на поръчката. 
 

Комисията покани участниците на 17.04.2019 от 10.00 часа да присъстват при отваряне на 
ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на 
възложителя. 
 

Комисията състави настоящия протокол на 12.04.2019 г. 
 
Председател:  
инж. И. Т. – ..................../п/........................ 
 

Членове: 

1. А. А. – ................../п/.......................... 

2. М. П. – .................../п/......................... 

3. М. С. – ................/п/............................ 

4. Г. Т. – ................./п/........................... 

 


