ЗАПОВЕД
№ 24-00-52/10.12.2020г.

На основание заповед №24-00-47/11.11.2020г., на Изпълнителния Директор на
„Булгартел“ АД за откриване на процедура за избор на изпълнител с предмет на поръчка:
Поддръжка на ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), собственост на „Булгартел“ АД от АГРС
Монтана - гр. Монтана, пл. „Жеравица“ №1 - Драматичен театър „Драгомир Асенов“ до гр.
Видин, ул. „Панония“ №44
Н А З Н А Ч А В А М:
Kомисия в състав:
Председател: Мадлен Ангелова - Зам. директор
Членове:
Николай Тодоров – Старши Мениджър
Антона Василева – Специалист телекомуникации
Петър Гаврилов – Мениджър продажби
Олга Божинова – Главен счетоводител

Със задачи и срокове за изпълнението им, както следва:

I.
II.

III.

IV.

Да отвори пликовете по реда на тяхното постъпване на 11.12.2020г. 11:00 часа и да
провери съответствието на офертите с изискванията на „Булгартел“ АД.
Да провери заявените данни в офертите, както и да поиска при необходимост от
съответния оферент в определен от нея срок допълнителни доказателства за
обстоятелствата, посочени в офертата
Да отстрани от участие оферент:
1. който не е представил някой от документите за участие, предварително посочени със
заповедта за откриване на търга
2. за когото е налице някое обстоятелство по т.8.5.1 от заповед №24-00-47/11.11.2020г
3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително
обявените условия на „Булгартел“ АД
Да разгледа офертите, в съответствие с утвърдената методика за оценка на офертите,
както и да ги класира по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените на „Булгартел“ АД условия.
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V.

VI.

VII.

Комислита да състави протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
офертите, който да съдържа:
1. Списък на оферентите, отстранени от участие и причините за отстраняването им;
2. Резултатите от разглеждането и оценяванетона офертите;
3. Класиране на оферентите.
Протоколът от комисята да се подпише от всички членове на комисята и да се
представи на изпълнителния Директор заедно с цялата документация от процедурата за
утвръждаване.
Комисията да приключи работа не по-късно от 21.12.2020г.
Настоящата заповед да се връчи на лицата, посочени в нея, за сведение и изпълнение.
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