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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                                                           ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 

 

EВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ                                                                                                                         

 

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1         тел: (032) 656 751, факс: (032) 656 751 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

Александър Държиков – зам.-кмет „Култура и туризъм“ 

Възложител съгласно заповед №17ОА1612/30.06.2017г. 

  

Дата: 

 

 

ПРОТОКОЛ  №1 

                                                         
     Днес, 13.12.2018г., в изпълнение на Заповед №18РОП92-8/13.11.2018 г. на  Розалин 

Петков – зам.-кмет ОИЗЕУО, за Кмет съгласно заповед №18ОА2628/12.11.2018г., от 

10:00 часа в Стая №36, ет.3 на община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” 

№1, се събра комисия да проведе заседание, да оцени и класира получените оферти по 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „открита процедура“ по реда на 

ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на преместваема конструкция“, открита с 

Решение №18РОП792/08.10.18г. на Александър Държиков – зам.-кмет „Култура и 

туризъм“, възложител съгласно заповед №17ОА1612/30.06.2017г. 

 

 

Комисията се събра в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

            Елена Караманова – главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“, 

Община Пловдив;   

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Красимир Еневски  -   началник отдел „СБ“ В ДИРЕКЦИЯ „СМСТИ“, 

Община Пловдив; 

2. Ваня Петкова – ст. експерт в дирекция „Обществени поръчки“, Община 

Пловдив; 

 

 

Председателят на комисията получи от деловодството на Община Пловдив 

регистъра на подадените оферти за участие в процедурата и самите оферти, подадени 

преди изтичането на крайния срок за подаване на оферти. 

      Комисията констатира, че до 17:15 часа на 12.11.2018г. са постъпили 2 /две/ 

оферти, съответно от:  

 

1. „GL events LIVE“   с вх. №18Ф92-7/06.11.2018 г./16:26 часа; 

2.  „Глобал РТС“ ООД с вх. №18Ф8874/12.11.2018 г./12:16 часа; 
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На заседанието на комисията  се яви Йонко Петров управител на участник 

„Глобал РТС“ ООД.  

 

          След запознаване със списъка с участниците, всички членове на комисията, 

подписаха декларации по смисъла на чл. 103 ал. 2 от ЗОП, след което комисията 

пристъпи към отваряне на получените оферти в съответствие с разпоредбите на чл. 54 

от ППЗОП: 

 

 

 

         1.Офертата на участник „GL events LIVE“   е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка.  

         Комисията отвори офертата на участника, установи наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести нейното 

съдържание.  
        Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

        Комисията предложи на Йонко Петров управител на участник „Глобал РТС“ 

ООД да подпише плика с ценовото предложение и техническото предложение на 

участника, но той отказа. 

          

 

         2.Офертата на участник „Глобал РТС“ ООД е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка.  

         Комисията отвори офертата на участника, установи наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести нейното 

съдържание.  

         Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 

          

 

      

 

       С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

     Комисията пристъпи към разглеждане на документите свързани с личното 

състояние и критериите за подбор на участниците. 

 

      

 

      „GL events LIVE“ 

       Комисията констатира следното: 

       Участникът е предоставил ЕЕДОП на хартиен носител. След преглед на ЕЕДОП, 

комисията установи, че участникът не е попълнил Част ІV, Раздел В от ЕЕДОП, 

именно не е посочил изпълнени от него дейности с предмет с предмет идентичен или 

сходен с предмета на поръчката. 

 

       „Глобал РТС“ ООД 

       Комисията констатира следното: 
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       Участникът е предоставил изискваните от Възложителя документи, но в 

предоставения е-ЕЕДОП не е попълнил Част ІV, Раздел В от ЕЕДОП, именно не е 

посочил изпълнени от него дейности с предмет с предмет идентичен или сходен с 

предмета на поръчката. 

 

        

 

       В изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

комисията предоставя възможност на участниците в рамките на 5 работни дни от 

получаване на протокола да представят на вниманието на комисията нови ЕЕДОП-и, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. 

   

   Настоящият протокол е изготвен на 04.12.2018г., състои се от три  страници и се 

състави в един екземпляр. 

 

 

                                                               

                                                            Председател: 

 

                                                             Елена Караманова /п/ 

 

       Членове:  

 

                                               1.Красимир Еневски /п/ 

                                               2.Ваня Петкова /п/ 

                                                


