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ПРОТОКОЛ № 2 

 

От заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за 

участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на машина за производството на ролки с високочувствителна термохартия 

/терморолки/” 

 

Днес 27.09.2016 г. в 10:30 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, в 

изпълнение на Заповед № РД-15-15/13.09.2016 г. на Главния изпълнителен директор на 

„Български пощи“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за 

участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на машина за производството на ролки с високочувствителна термохартия 

/терморолки/” и на основание чл.103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.12 от ППЗОП, започна 

своята работа комисия в състав: 

Председател: 

1.  

Членове: 

2.  

3.    ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ чл.2  от ЗЗЛД 

4.  

5.  

 

На основание чл.54 ал.8 от ППЗОП, копие от Протокол № 1 беше изпратен на 

участника и публикуван на профила на купувача на „Български пощи“ ЕАД на 16.09.2016 г. В 

указания срок от 5 /пет/ работни дни е получен допълнителен документ от участника: 

 

Допълнителни документи Наименование на участника Дата на подаване 

Сертификат ISO 9001:2008/ ISO 

9001:2015 или еквивалент 

„Мира“ ЕООД 19.09.2016 г. 

 

На основание чл.54 ал.12 ППЗОП Комисията премина към разглеждане на 

предоставените допълнителни документи и съответствието им с изискванията на 

Възложителя. 

Участникът „Мира“ ЕООД е представил изискания документ: 

Превод на Сертификат ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015 за „Производство и продажба на 

химически преработена хартия, водоустойчива и маслоустойчива хартия, хартиени 

консумативи, включително всички видове ролки /ленти/ за касови апарати, банкомати и 

факсове“. 



На своето заседание членовете на комисията приеха, че представеният допълнително 

документ от участника отговаря на изискванията на Възложителя и документацията за 

участие. 

Комисията премина към обстойно разглеждане на документите съдържащи се в 

подадената оферта от участника и направи следните  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Участника „Мира“ ЕООД  е представил всички изискуеми се документи, съдържащи 

се в плика/опаковката на подадената оферта и покрива изискванията на Възложителя 

заложени в документацията за участие. 

Допуска участника към участие в следващия етап на процедурата. 

 

 

Председател: 

 

Членове:  ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ чл.2  от ЗЗЛД 

   


