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ПРОТОКОЛ № 3 

 

От заседание на 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“ 

 

Днес 14.02.2018 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-15-47/22.12.2017 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“ и на 

основание чл.103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, започна своята работа 

комисия в състав: 

 

Председател: Ваня Чорбаджийска – гл.юрисконсулт, дирекция „Правна дейност“ 

Членове: Светослава Узунян – главен експерт, дирекция „ПУЛ“ 

        Ангелина Тодорова – експерт, дирекция „ПУЛ“ 

        Лазаринка Симеонова – ръководител ЕС „ВПП“, дирекция „СДМТ“ 

        Румяна Гълъбова – главен експерт, дирекция „ФИ“  

 

и в присъствието на представители на участниците, както следва:  

1. Николай Борисов – управител на „ТиС трейдинг България“ ЕООД; 

2. Виталий Курдогло – управител на „Олимп България“ ЕООД. 

 

На основание разгледаните технически предложения и представени мостри, 

комисията допуска до отваряне на ценовите оферти следните участници: 

 

1. „ТиС трейдинг България“ ЕООД 
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Критерият за оценяване, обявен от Възложителя е „най– ниска цена“.  

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на допуснатия участник и обяви предложената от него цена, както 

следва: 

Участникът „ТиС трейдинг България“ ЕООД 

Преложената цена за изпълнение на обществената поръчка е: 146 970,00 (сто и 

четиридесет и шест хиляди девестотин и седемдесет лева) лева без  ДДС. 

 

Във връзка с горното, комисията предлага на Възложителя да определи за 

изпълнител по обществената поръчка участникът „ТиС трейдинг България“ ЕООД. 

 

 

 

КОМИСИЯ:  

 

Ваня Чорбаджийска – Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

Светослава Узунян – Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

Ангелина Тодорова – Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

Лазаринка Симеонова – Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

Румяна Гълъбова  –  Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

 


