
ПРОТОКОЛ 

№1 

от 

1 работата на . комисията, назначена със Заповед на изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за извършване на подбор Hf

участниците и разглеждане и оценка на офертите по реда на чл. 104, ал. 1, 4 и 5 от 1 Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 54 и следващи от Правилника за 
• 1 

прилагане на ЗОП (ППЗОП) по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на 3

бр.електромобили", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 03.10.2019 
г. под 00740-2019-0026 

1 На 25 октомври 2019 г., от 14:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция п0 
околна среда, гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 136 комисия, назначена съ· 
Заповед № 331/25.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАОС, в състав: 

Председател: 
Маргарита Димитрова - Китова - директор на дирекция „Правно; 
административно и финансово-стопанско осигуряване" 
Членове: 
Красимир Аврамов - юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно 
обслужване" 
Илиян Ценовски главен специалист в отдел „Финанси и стопанско 
осигуряване" 

проведе публично заседание по отваряне на представените запечатани непрозрачн
1опаковки по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на 3 бр. електромобили". 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 
установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. 

На публичното заседание не присъстваха представители участниците. 
Комисията започна своята работа след получаване на представените запечатани 

непрозрачни опаковки и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 
1 В указания срок са представени три запечатани непрозрачни опаковки о
1участниците: 

1 
1. ,,ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕАД, с адрес·гр. София, ул. ,,Околовръстен 

1 

път № 36, бизнес сграда „Перла парк" ет.3 от 23.10.2019 г., постъпила в 09:461часа; 
2. ,,ВЕСТАУТО-М" ООД, с адрес гр. Бургас, ул. ,,Атанас Буров" № 1-и вх. № 

02 от 24.10.2019 г. , постъпила по куриерска служба; 1 
3. "ДЖЕНЕРЪС АУТО" ЕАД, с адрес гр. София, ул. ,,Бяло поле" №8Д, и вх. № 

03 от 24.10.2019 г., постъпила в 14:40 часа; 

След прочитане на имената на участниците, подали оферти, съгласно 
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията 
подписаха декларации в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията ·отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 
опаковки, както следва: 







адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименование на 

поръчката 11 надпис: ,,допълнителни документи по ....................... ". 

111. Срокът за представяте на документите по предходната точка е 5 (пет)

работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

Комисията състави и подписа настоящия протокол на 30.10.2019 r. в един 
оригинален екземпляр. 

Маргарита Димитрова - Китова -

Красимир Аврамов -

Илиян Ценовски -


