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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ 
 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 1 

На основание чл. 54 от ППЗОП 

 

Днес 02.08.2016 г. в 14.00 часа, в сградата на ТП на НОИ- Кърджали, ул. “Булаир” № 35 се 

проведе публично заседание на Комисията, назначена със Заповед № 1015-08-101 / 02.08.2016 г. на 

Директора на ТП на НОИ - Кърджали за извършване на подбор, разглеждане и оценка на 

офертите, подадени за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: “Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“, открито с 

решение № 1040-08-5 от 11.07.2016г. на Директора на ТП на НОИ - Кърджали, публикувано 

обявление в регистъра на Агенцията по обществени поръчки на 11.07.2016 г. под № 00145-2016-

0118. 

 

На заседанието присъстваха: 

 

Комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    1. Галина Войнова-Стоева - Главен експерт в отдел „Административен“; 

ЧЛЕНОВЕ:                2. Деян Янев - Юрисконсулт в отдел  „Административен“;  

                          3. Атанас Чернооков -  Началник на отдел „Административен“. 

                                     4. Радка Иванова – Старши експерт  в  отдел „Административен”; 

                                     5. Живко Мавродиев - Началник на отдел „КПК”;  

 

  В настоящото публично заседание за отваряне на офертите не присъстваха представители 

на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

С предавателно-приемателен протокол, отговорното длъжностно лице по т. 2 от Заповед № 

1015–08-80/ 03.06.2016г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали предаде на председателя на 

комисията по Заповед № 1015-08-101 /02.08.2016г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали, 

следните документи:  

 

1. Списък на постъпилите оферти; 

2. 3 /три/ броя оферти – запечатани в непрозрачна опаковка и с отбелязан входящ номер, 

дата и час на подаване. 

 

Заседанието започна, като председателят на комисията обяви състава й съгласно Заповед 

№ 1015-08-101/02.08.2016г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали, предмета на обществената 

поръчка, списъка с участниците и  подадените оферти. 

Председателят на комисията прикани всички нейни членовете да попълнят декларация в 

съответствие с изискванията на чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП за липсата на обстоятелства по 

чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки, след което комисията пристъпи към отваряне на 

офертите, по реда на тяхното постъпване в деловодството на ТП на НОИ – Кърджали. 

Съгласно представения на комисията предавателно-приемателен протокол и списък с 

постъпилите оферти комисията констатира, че:  

1. До 17.00 часа на 01.08.2016г. в деловодството на ТП на НОИ – Кърджали са подадени 3 

/три/ броя оферти;  

2. Броят на офертите съответства на включените в списъка поредни номера – 3 /три/ броя; 



 

3. Списъкът е изготвен и предаден в необходимата писмена форма и цялост;  

4. Постъпилите оферти са представени в непрозрачни опаковки, с видимо ненарушена 

цялост и с поставен входящ номер, дата и час на подаване. 

 

Първата постъпила оферта в деловодството на ТП на НОИ- Кърджали, регистрирана с вх.№ 

1028-08-10 на 01.08.2016г. в 10:26ч. е от участника „Лидер Конструкт” ЕООД -гр.София. 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката, при което установи наличието на 

следните документи:  

1.  Опис на представените документи, съдържащи се в офертата; 

2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/; 

3. Доказателства за извършените доставки, декларирани в ЕЕДОП; 

4. Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 и 

приложение към сертификата; 

5. Предложение за изпълнение на поръчката, декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор и декларация за срока на валидност на офертата;  

6. Запечатан, непрозрачен плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

  

 Поради това, че на заседанието не се явиха представители на участниците или техни 

упълномощени представители „Техническото предложение” и запечатания плик с надпис: 

„Предлагани ценови параметри” се подписаха единствено от членове на комисията.  

  

Втората постъпила оферта в деловодството на ТП на НОИ- Кърджали, регистрирана с вх.№ 

1028-08-11 на 01.08.2016г. в 10:31ч. е от участника „НАД Дизайн” ЕООД - гр.Дупница. 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката, при което установи наличието на 

следните документи:  

1. Опис на представените документите съдържащи се  в офертата; 

2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/; 

3. Доказателства за извършените доставки, декларирани в ЕЕДОП; 

 4. Копие на сертификат за управление на качеството – ISO 9001:2008, издаден на името на 

участника; 

 5. Предложение за изпълнение на поръчката, декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор и декларация за срока на валидност на офертата;  

            6. Запечатан, непрозрачен плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

  

 Поради това, че на заседанието не се явиха представители на участниците или техни 

упълномощени представители „Техническото предложение” и запечатания плик с надпис: 

„Предлагани ценови параметри” се подписаха единствено от членове на комисията.  

  

Третата постъпила оферта в деловодството на ТП на НОИ- Кърджали, регистрирана с вх.№ 

1028-08-12 на 01.08.2016г. в 10:32ч. е от участника „Елтех”ЕООД – гр.Димитровград. 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката, при което установи наличието на 

следните документи:  

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

2. Стандартен образец на единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/; 

3. Предложение за изпълнение на поръчката, декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор и декларация за срока на валидност на офертата; 

4. Доказателства за извършените доставки, декларирани в ЕЕДОП; 

5. Копие на сертификат за управление на качеството – ISO 9001:2008, издаден на името на 

участника; 

6. Запечатан, непрозрачен плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

 Поради това, че на заседанието не се явиха представители на участниците или техни 

упълномощени представители „Техническото предложение” и запечатания плик с надпис: 

„Предлагани ценови параметри” се подписаха единствено от членове на комисията.  

 



 

С това публичната част на заседанието приключи. 

 

Председателят на комисията предаде цялата документация към настоящата обществена 

поръчка на отговорното лице по Заповед №1015-08-80/ 03.06.2016г. за съхранението й до 

провеждане на следващото заседание. 

 

Настоящия протокол е съставен на 02.08.2016 г. и се състои от 3 страници. 

 

                                                КОМИСИЯ:        *       Председател:  ...........*....................... 

      Галина Войнова-Стоева                  

 

Членове:  .........*......................... 

   Деян Янев 

                                                                                           

   ..............*..................... 

   Атанас Чернооков 

   

  ................*................... 

                                                                                   Радка Иванова 

                                

  .................*.................. 

      Живко Мавродиев 
*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД       


