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ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 25.07.2016 г. от 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед ДР-421/25.07.2016 г., на основание чл.104 от 

ЗОП и чл.54 – 60, от ППЗОП в състав: 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

и членове: 

2.   

3.   

4.   

5.  

 

и резервни членове:  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.                                                             Заличени данни по ЗЗЛД 

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.    

 

се събра във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с номер 

ТТ001510 предмет „Предоставяне на техническа поддръжка на ESRI лицензи“, открита с Решение на Възложителя 

№ДР-371 от 24.06.2016 г., публикувано на 24.06.2016 г. обявление в РОП на AOП с идентификационен номер 737842 и 
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номер на поръчката 00435-2016-0045,  да отвори представените оферти и да оповести документите, съдържащи се в 

Опаковката с офертата в съответствие с изискванията на ЗОП.  

 Комисията получи от Възложителя списък на участниците подали оферти и протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП и 

пристъпи към отваряне и преглед на подадените оферти, по реда на постъпването им. 

№ 1 

Дата и час на подаване: 22.07.2016 г., 15:13 ч. 

Участник- фирма: „ЕСРИ България“ ООД, ЕИК 831747245 

Адрес за кореспонденция: гр. София 1407,  бул. Никола Вапцаров No 35, ет.4 

Тел.: 02/8065969 

Факс: 02/9626365 

e-mail: info@esribulgaria.com 

Представлявана от: ЕВГЕНИЯ КОЧЕВА КАРАДЖОВА-ИВАНОВА - Управител 

Адрес на управление: 
гр. София 1303, район Възраждане, бул. АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ No 62 

На откритото заседание на комисията присъства Цветелина Александрова Димитрова- упълномощен представител 
на  „ЕСРИ България“ ООД. 

При спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), комисията извърши 

следните действия: 

 комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличие на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 
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 трима от членовете й подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

На поредица закрити заседания, считано от 14 ч. на 25.07.2016 г., комисията разгледа по същество подадените 

документи, съдържащи се в Опаковката с офертата на единствения участник „ЕСРИ България“ ООД и установи, че 
съответстват на критериите за подбор и изискванията на възложителя. 

Комисията ще се събере на следващо свое заседание на 16.08.2016 г. от 14:00 часа за отваряне и оповестяване на 

ценовото предложение на участника в процедурата.  

Участникът ще бъде информиран за дата, час и място на отваряне на ценовите оферти, чрез публикуване на обява в 

раздел „Профил на купувача“ на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg. 

 

 

Работата на Комисията приключи на 10.08..2016 г. в   10:00 ч. с подписване на настоящия Протокол. 

 

 

 


