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П Р О Т О К О Л № 2 

от заседанието на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР“. 

 

1. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-172/24.06.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР се проведе на 25.06.2019 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

2. Комисията заседава в състав: 

Председател: Георги Ников – ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: 1. Андреана Андреева –  счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

  2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“ 

 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, който са доказали съответствието си с критериите за подбор, както следва: 

 

3.1. Предложение на участника „Офис консумативи“ ООД 

Участникът предлага срок за изпълнение на всяка заявка на възложителя до 3 (три) 

работни дни от момента на постъпването ѝ. Гаранционният срок на предлаганите артикули е 

12 (дванадесет) месеца. Участникът е предложил, описаните от възложителя в техническите 

спецификации, артикули с конкретно описание, производител и разфасовка. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника до следващия 

етап на процедурата – отваряне на ценовите предложения. 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Решението е взето единодушно. 

 

3.2. Предложение на участника „Транс КО 04“ ЕООД 

Участникът предлага срок за изпълнение на всяка заявка на възложителя до 3 (три) 

работни дни от момента на постъпването ѝ. Гаранционният срок на предлаганите артикули е 

12 (дванадесет) месеца. Участникът е предложил, описаните от възложителя в техническите 

спецификации, артикули с конкретно описание, производител и разфасовка. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника до следващия 
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етап на процедурата – отваряне на ценовите предложения. 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Решението е взето единодушно. 

 

4. След разглеждане на техническите предложения, комисията взе следното решение: 

Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. Отварянето да стане в срок от два работни дни след 

публикуване на съобщението на профила на купувача в програмно-редакционната сграда на 

БНР, като часът на отваряне бъде определен от председателя на комисията. 

Решението е взето единодушно. 

 

5. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен на 25.06.2019 г. 

 

Комисия: 

 

Георги Ников  (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД  

 

Андреана Андреева  (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Цветелина Цачева   (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 


