
ДО  

ДЕЯН ДЪНЕШКИ 

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД 

 

ДОКЛАД 

 

От комисия назначена със Заповед № РД-15-47/22.12.2017 г. на Главния 

изпълнителен директор за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие 

в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка 

на пластмасови пломби за технологичните нуждите на структурните звена на „Български 

пощи" ЕАД" 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЪНЕШКИ, 

 

В изпълнение Заповед № РД-15-47/22.12.2017 г. на главния изпълнителен директор 

на „ Български пощи“ ЕАД на 22.12.2017 г., в 14:00 часа в зала 212 в сградата на Централно 

управление на „Български пощи" ЕАД. се събра назначената комисия за разглеждане и 

оценка на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка по чл.20 ал.2 от ЗОП. с 

предмет „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нуждите на структурните 

звена на „Български пощи" ЕАД“. 

По обявената обществена поръчка. В определения срок за получаване на оферти 

17:30 часа на 21.12.2017 г. са постъпили 3 (три) оферти от следните участници (регистър на 

участниците, подали оферти за участие в процедурата) - „Евротрейд 2000" ЕООД, „Олимп 

България" ЕООД и „ТиС трейдинг България" ЕООД. 

На основание чл.54 ал.8 ППЗОП, копие от Протокол № 1 се изпрати по електронната 

поща с електронен подпис на всички участници в процедурата и се публикува в Профила на 

купувача на ..Български пощи" ЕАД на 15.01.2018 г. В указания в протокола срок от 5 /пет/ 

работни дни са получени допълнителни документи само от участника „ТиС трейдинг 

България" ЕООД. След разглеждане на допълнителните документи, комисията реши да 

допусне до етап разглеждане на технически предложения и мостри, участниците „Олимп 

България" ЕООД и „ТиС трейдинг България'' ЕООД. 

Разглеждането на техническите предложения е обективирано в Протокол № 2 на 



 комисията.След подробно разглеждане на представените от участниците технически 

предложения и тестване на представените мостри, комисията единодушно реши, да допусне 

до отваряне на цени. участника ,.ТиС трейдинг България" ЕООД. 

Разглеждането на ценовите предложения е обективирано в Протокол № 3 на 

комисията, като след разглеждане на ценовите предложения и класиране на участниците 

комисията излиза с предложение за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен, 

участника „ТиС трейдинг България" ЕООД., с предложена обща цена за изпълнение на 

договора (обществената поръчка) 146 970,00 (сто и четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и седемдесет лева) лева без ДДС. 

Приложение: Документация, както и Протокол № 1 от 22.12.2017 г., Протокол № 2 

от 30.01.2018 г. и Протокол № 3 от 14.02.2018 г. 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,     

                                        Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

ВАНЯ ЧОРБАДЖИЙСКА 

Председател на Комисия назначена със  

Заповед № РД-15-47/22.12.2017 г.  

на Главния изпълнителен директор  

на „Български пощи" ЕАД 


