
ПРОТОКОЛ №1
от разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите оферти за 
провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Доставка на символични подаръци (индивидуално пакетирани 
агитационно -  рекламни текстилни сувенири) за кръводарители“

Днес, 02.04.2020 г. в 08:30 часа в заседателната зала на Районен център за 
трансфузионна хематология, гр. Пловдив, сьгласно Заповед № РД- 01-6/02.04.2020 г.на Д-р 
Соня Джевизова -  Директор на РЦТХ - Пловдив, като възложител по чл. 5, ал. 5, т. 13 от 
ЗОП, се събра Комисия в състав:

Председател: Д-р Янко Янков -  Началник отделение 
Членове: 1. Велина Господинчева -  Главен счетоводител

2. Адв. Елена Филева -  правоспособен юрист 
На основание чл. 181 от ЗОП, Комисията пристъпи към отварянето, проверката и 

разглеждането на постъпилите оферти за провеждане на публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Доставка на символични подаръци (индивидуално 
пакетирани агитационно -  рекламни текстилни сувенири) за кръводарители", открита с 
Решение № 04-3/12.03.2020 г., след като получи списъка по чл. 48, ал.6 от ППЗОП с 
участниците и подадените оферти.

След като списъка с участниците бе получен, Председателят на Комисията и всички 
членове на Комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира, че са заявили участие и са представили оферти 
читирима участници, а именно:___________________________ ___________ ________

№ по 
ред Участник вх.№ дата час

1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД 26-01-1 31.03.2020 12:13
2. РК „Фактор” ЕООД 26-01-2 31.03.2020 12:30

3. Обединение „Ейт груп -  Формат 
вижън ” 26-01-4 01.04.2020 13:17

4. „Ауто ойлс“ ЕООД 26-01-5 01.04.2020 13:37

Комисията започна работата си като на заседанието присъства г-жа Албена 
Димитрова -  Управител на „РК Фактор” ЕООД. Не присъстват представители на средствата 
за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда чл. 
54, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи офертите и предложенията на участниците по реда на 
тяхното постъпване и провери съответствието им с изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП.

1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, гр. София -  оферта вх. № 26-01-1/31.03.2020г.,
12:13 ч.
При отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на участника се оповести 

неговото съдържание и се установи, наличието на отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". Членовете на Комисията положиха подписи върху плика 
"Предлагани ценови параметри" на този участник. Председателят на Комисията предложи на 
г-жа Димитрова да подпише плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника и 
тя положи подпис. Пристъпи се към полагане на подписи върху всички документи, 
съдържащи се в техническото предложение на участника от членовете на Комисията.



Председателят на комисията предложи на г-жа Димитрова да подпише техническото 
предложение на участника и тя положи подписи на всяка страница. Комисията установи и 
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Мостра“, представляващ част от 
техническото предложение и се оповести съдържанието му.

2. „РК Фактор” ЕООД, гр. София -  оферта вх. № 26-01-2/31.03.2020г., 12:30 ч.
При отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на участника се оповести 

неговото съдържание и се установи, наличието на отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". Членовете на Комисията положиха подписи върху плика 
"Предлагани ценови параметри" на този участник. Пристъпи се към полагане на подписи 
върху всички документи, съдържащи се в техническото предложение на участника от 
членовете на Комисията. Комисията установи и наличието на отделен запечатан плик с 
надпис „Мостра“, представляващ част от техническото предложение и се оповести 
съдържанието му.

3. Обединение „Ейт груп -  Формат Вижън”, гр. София -  оферта вх. № 26-01-
4/01.04.2020г., 13:17 ч.
При отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на участника се оповести 

неговото съдържание и се установи, наличието на отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията положиха подписи върху плика 
"Предлагани ценови параметри" на този участник. Председателят на Комисията предложи на 
г-жа Димитрова да подпише плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника и 
тя положи подпис. Пристъпи се към полагане на подписи върху всички документи, 
съдържащи се в техническото предложение на участника от членовете на Комисията. 
Председателят на Комисията предложи на г-жа Димитрова да подпише техническото 
предложение на участника и тя положи подписи на всяка страница. Комисията установи и 
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Мостра“, представляващ част от 
техническото предложение и се оповести съдържанието му.

4. „Ауто Ойлс” ЕООД, гр. Пловдив — оферта вх. № 26-01-5/01.04.2020г., 13:37 ч.
При отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на участника се оповести

неговото съдържание и се установи, наличието на отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". Членовете на Комисията положиха подписи върху плика 
"Предлагани ценови параметри" на този участник. Председателят на Комисията предложи на 
г-жа Димитрова да подпише плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника и 
тя положи подпис. Пристъпи се към полагане на подписи върху всички документи, 
съдържащи се в техническото предложение на участника от членовете на Комисията. 
Председателя на комисията предложи на г-жа Димитрова да подпише техническото 
предложение на участника и тя положи подписи на всяка страница. Комисията установи и 
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Мостра“, представляващ част от 
техническото предложение и се оповести съдържанието му.

С това Комисията приключи днешното си заседание.

Комисия:

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

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


