
П Р О Т О К О Л № 2 

по чл.68 от ЗОГТ от заседат-ше на. Комисията, назначена със Заповед № 1427/05.12.2014 г. на 
Възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в открита 
процедура с предмет „Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация" в 
изпълнение на сключен Договор № 38/3/3210788 за отпускане на финансова помощ по Мярка 
4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие" подкрепени от Европейския земеделски фонд 
за развитие па селските райони (ЕЗФРСР), сключен между ДФЗ, МИГ Добричка и община 
Добричка и във връзка с реализация на проект „Подобряване и благоустрояване на център 
за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция", обявена с решение 
№1319/05.11.2014 г. на кмета на община Добричка и обявление, публикувано в електронната 
страница на АОП под №00159-2014-0029 и в сайта на община Добричка: Профил на купувача. 

Днес, 16.12.2014 г. в 11:00 часа, в стая № 108 на общинска администрация на община 
Добричка, се събра Комисията за получаване, разглеждане и оценяване на офертите за участие 
в обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на тренажори на открито за 
рехабилитация" в състав: 
Председател: Даниела Тодорова - директор дирекция ЕППИР 
и членове: 1. Цветан Георгиев - юрист-консултант; 

2. Полхан Вейсел - гл.експерт ЕРУП; 
3. Дияна Койчева - ст.специалист счетоводител; 
4. Ивайло Костадинов - ст.специалист в дирекция УТСОСПООС. 

Комисията разгледа и провери техническото предожение в Плик №2 - Предложение за 
изпълнение на поръчката и на съответствието му с предварително обявените условия от 
възложителя на единствената постъпила оферта от „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД, гр.Варна със 
седалище и адрес на управление: гр.Варна 9000, ул. „Д-р Иван Богоров", №12, ет.2, ЕИК 
103506445, представлявано от Пламен Антонов Калайджиев - управител. Техническото 
предложение на участника отговаря на предварително обявените условия на възложителя със 
срок за изпълнение - 30 календарни дни. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 
Допуска до отваряне на ценовото предложение на „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД, 

гр.Варна със седалище и адрес на управление: гр.Варна 9000, ул. „Д-р Иван Богоров", №12, 
ет.2, ЕИК 103506445, представлявано от Пламен Антонов Калайджиев - управител. 

На основание чл.69а, ал.З комисията обявява отваряне на ценовата оферта на 19.12.2014 
г. (петък) от 09.30 ч. в стая 108 на община Добричка, ул."Независимост" № 20, за което 
публикува съобщение в Профила на купувача. 

Настоящият протокол е съставен на 16.12.2014 г. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: „ . . ш Щ . /Даниела Тодорова/ 

./Цветан Георгиев/ 

/Гюлхан Вейсел/ 

/Дияна. Койчева/ 

4. ./ШгГГГТк / Ивайло Костадинов/ 

ЧЛЕНОВЕ: 

Открита процедура с предмет „Доставка и мон таж на тренажори па открито за^рехабилиташш" финансирана от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/3/3210788/04.08.2014 г. 
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