
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 
СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ „МИХАИЛ КОЛОНИ” - ВАРНА

гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №  150, тел.: 052 800 205; е-тай:

ПРОТОКОЛ

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за разглеждане и оценка на офертите

На 14.12.2017 год. от 11:00 часа, комисията назначена със 
Заповед № 96/17.11.2017 год. на Директора на ЦПЛР СО „Михаил 
Колони”, със задача да проведе процедура чрез пряко договаряне за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, на природен
газ за отопляване на сградния фонд на ЦПЛР СО „Михаил Колони” • 
Варна”, открита с решение № 1 от 17.11.2017 год. на Директора на 
ЦПЛР СО „Михаил Колони”, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Янаков -  Завеждащ техническа служба; 
ЧЛЕНОВЕ: 1. Нина Николова -  Главен счетоводител;

2. Вилдан Муталиб -  Старши възпитател,

проведе заседание в отсъствие на външни лица, както следва:
1. В отговор на изпратената от възложителя покана за сключване на 

договор с изх. № 16 от 21.11.2017 год., „Овергаз Мрежи” АД е 
представило изисканите документи с писмо с вх. № 46/11.12.2017 
год.

2. След като председателя на комисията получи писмото и протокола 
по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на ЦПЛР СО „Михаил 
Колони”, комисията започна своята работа. Г-н Янаков запозна 
присъстващите с протокола, след което всички членове на 
комисията подписаха декларации за липса на обстоятелствата по 
чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

3. Комисията се запозна с представените от участника документи, 
изискани с горепосочената покана, както и с приложения договор 
и Спецификация за минималното количество природен газ за 
доставка от „Овергаз Мрежи” АД, всяко от тях в два екземпляра.

4. Комисията няма забележки по отношение на представените от 
„Овергаз Мрежи” АД документи.

5. Комисията взе решение да представи на Директора на ЦПЛР СО
„Михаил Колони” доклад за дейността си

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
Пламен Янаков 1. Нина Николова

/
Подписите са заличени на основание чл.2, 
ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП 2. Вилдан МуталПЬ

/


