
Одобрявам: 

Пр ф . -р Атанас Палазов 

Д R тор ИО-БАН, гр . Варна 

ПРОТОКОЛ 

от 09.10.2014 г. 

от заседание на комисия, назначена със Заповед NQ 187109.10.2014 г., за прове:ждане 

на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 

водолазно оборудване с консумативи и принадле:жности " 

Днес, 09.10.2014 г . от 11 : ОО часа в Институт по океанология - БАН, гр. Варна се 

проведе заседание на комисия, назначена със Заповед NQ 187/09.10.2014 г . , за 

провеждане на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: "Доставка на водолазно оборудване с консумативи и 

принадлежности". Не присъстват представители на участниците в процедурата. 

Състав на комисията 

Председател: 

д-р Илия Щирков Щирков 

длъжност : инженер, ИО-БАН, гр. Варна 

Членове: 

1. Гергана Тодорова Георгиева 
на длъжност: финансов контрольор , ИО-БАН, гр . Варна 

2. Марина Петрова Богданова 
на длъжност: адвокат, с договор за правни услуги ИО-БАН 

3. Антон Илиев Кръстев 
на длъжност: асистент, ИО-БАН, гр. Варна 

4. д-р Илия Кръстев Кръстев 
на длъжност: инженер, ИО БАН , гр . Варна 

1. Членовете на комисията подписаха Декларация по чл . 35, ал. 3 от ЗОП. 

11. Комисията констатира, че в посочения в обявлението срок е постъпило едно 

заявление: 

1. Заявление NQ 1 от Дайвтек ЕООД, Вх . NQ 324/НО 0101, получена на 

06.10.2014 г . в 12:47 часа. Документите са представени в запечатан 

непрозрачен плик с надпис на подател и получател . В надписа е изписан 

предметът на обществената поръчка. 

111. Комисията отвори полученото заявление и провери наличието на Заявление за 
участие в предварителен подбор в процедура на договаряне с обявление по 

образец от документацията, Списък на документите за участие в 

предварителния подбор, Съответствие на приложените документи с описаните 

в списъка и констатира, че посочените документи са представени от участника, 

съгласно условията на Възложителя , посочени в документацията. 



IV. Комисията пристъпи към проверка на представените заявление и документи и 
констатира, че представеното Заявление е изготвено по Образец от одобрената 

Документация за провеждане на обществената поръчка на договаряне с 

обявление и съдържа всички необходими реквизити и информация. По т. 2 от 
списъка е представено заверено за вярност Удостоверение за актуално 

състояние на Участника. Представена е Декларация по образец за приемане на 

условията в Проекта за договор и Декларация по чл.47 , ал . 9 от ЗОП . Пот. 3 от 
Списъка са представени Баланс и ОПР за 2011, 2012 и 2013 г. Пот. 4 и 5 от 
Списъка са представени Декларация за оборота от еднакви или сходни с 

предмета на поръчката доставки от 2011, 2012 и 2013 г. заедно със списък за 

изпълнени през 2013 г. договори с посочване предмета на договора, 

възложител и стойност без ДДС. Приложени са и три броя референции , 

удостоверяващи коректно и в срок изпълнение на възложени поръчки. 

V. Комисията намира,че описаните документи удовлетворяват изискванията на 
Възложителя съгласно одобрената документация за провеждане на 

обществената поръчка на договаряне с обявление и единодушно реши: 

1. Участникът Дайвтек ЕООД отговаря на изискванията, посочени в 

Обявлението и одобрената Документация. 

2. Предлага на Възложителя да покани за участие в договарянето участника 
Дайвтек ЕООД. 

Протоколът се подписа от членовете на комисията и се предаде на Възложителя 

заедно с цялата документация за приемане на решения по чл.88 , ал.11. 

Протоколът се състави и подписа на 09.10.2014 г. в 14:00 часа. 

Председател: 

Членове: 

1. 

3. 

4 . . ~ 
Илия Кръстев 


