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ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

От Комисията, назначена със РД-01-4/20.03.2019 г.на Д-р С. Д. -  Директор на РЦТХ
Гр. Пловдив

УВАЖАЕМА Г-ЖА ДИРЕКТОР,

С настоящия Ви докладваме за работата на горепосочената Комисия, назначена за 
провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на символични подаръци (индивидуално пакетирани агитационни -  
рекламни текстилни сувенири) за к р ъ в о д а р и т е л и открита с Решение № 75- 
9/26.02.2019 г., както следва:

1. Състав на комисията:
Комисията заседава в състава, определен със Заповед № РД-01-4 от 20.03.2019 г . 

а именно Председател: Д-р Я. Я. -  Началник отделение и членове: В. Г. -  главен 
счетоводител и адв. Е. Ф. -  правоспособен юрист.

2. Кандидати и участници в процедурата:
Оферти за участие в процедурата са подали следните участници:

№ по 
ред Участник вх.№ дата час

1 „Ауто ойле“ ЕООД, Гр. Пловдив 26-01-2 19.03.2019 12:5:
Кооперация „Панда“, Гр. София 26-01-3 19.03.2019 13:40

3. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с 
класирания на първо място участник

Комисията класира участниците, както следва:
На Първо място: „Ауго Ойлс“ ЕООД, гр. Пловдив с комплексна оценка от 88,38 т. 
На Второ място: Кооперация „Панда“, гр. София с комплексна оценка 79,00 т.

4. Прекратяване на процедурата е посочване на иравного основание н 
съответни мотиви.

Не са налице основания за прекратяване на процедурата.
5. Предложение за отстраняване на кандидати или участници заедно със 

съответните мотиви:
Неприложимо.



6. Описание на представените мостри, снимки или макети, когато е 
приложимо:

Участниците са представили мостри, както следва:
„Ауто ойлс“ ЕООД, Гр. Пловдив -  два броя компресирана хавлия 100 % скопамук 
„Napkin towel” с рекламен надпис „Доставка за кръводарители по поръчка на PI JTX - 
Пловдив“, поставени в отделен запечатан плик с надпис „Мостра“.
Кооперация „Панда“ -  един брой МС 130 тениска, 130 гр./кв.м. (+/- 5%), 100 % памук, 
бял цвят, поставена в отделен запечатан плик с надпис „Мостра“.

Приложено Ви представяме всички документи, изготвени в хода на работа на 
Комисията, като протоколи, уведомление, писма и други.

Комисия:

1............................  2..........................  3....................
/д -р Я . Я./ /В. Г./ /Е . Ф./

* Основанието за заличаване на всички заличени данни в протокола е чл.Зба. ал.З 
от ЗОП.


