
ПРОТОКОЛ № 1 
по чл. 54, ал. 7 ППЗОП 

На 15.08.2019 г. в 10:00 часа комисията за провеждане на открита процедура за 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на 
МПС марка „ВАЗ" и „Лада" за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище 
открита с Решение № 145 от 11.07.2019 г„ публикувано обявление за поръчка 
директива 2014/24/ЕС/ЗОП на 11.07.2019 г„ в РОП на 11.07.2019 г., назначена със 
Заповед № 166 от 15.08.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище в 
състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
инж. Даниел Колев - зам. директор при ТП „ДГС Търговище". 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. Янита Петрова - експерт обществени поръчки при ТП „ДГС Търговище"; 

2. Аркън Ибрям - шофьор при ТП „ДГС Търговище"; 
3. Галина Иванова - счетоводител при ТП „ДГС Търговище"; 
4. Александър Керманов - юрисконсулт при ТП „ДГС Търговище". 

В залата няма присъстващи участници в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП за 
отваряне на получените оферти в процедурата. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

В срок е постъпила една (1) на брой заявление: 

1. Участник № 1 _ „МИМО-96 " ООД, ЕИК: 125546353, представлявано от Олга 
Анатолиевна Милкова в качеството й на управител, с оферта вх. N° 2123 от 14 08 ">019 
г. с час на постъпване 10:00 часа. 

След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията 
подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На основание Заповед № 166 от 15.08.2019 г. на Директора на ТП ДГС 
Търговище" гр. Търговище, председателят на комисията предложи на членовете да се 
прекрати заседанието на комисията, поради факта, че има постъпило само едно 
заявление за участие. Членовете на комисията единодушно се съгласиха с 
предложението на председателя. 

Комисията преустанови работа на 15.08.2019 г. в 10:10 часа. 

Този протокол е съставен на 15.08.2019 г. в 10:20 часа. Копия от него да се 
изпратят на всички участници. 



Настоящият протокол съдържа 2 (две) страници и се подписа от всички членове 
исията. Същият е неразделна част от досието на обществената поръчка. 




