ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОТОКОЛ № 1
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл.
54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № РД-05-79 от дата
19.02.2018 г. на инж. Пенка Димитрова Дойкова – кмет на Община Хисаря, с предмет:
„Консултантски услуги по управление на проект: „Рехабилитация и реконструкция на
общинска пътна мрежа в Община Хисаря“ по Договор 16/07/2/0/00418 от 19.09.2017г. за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. по мярка 7 от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“, и обявена в РОП с уникален № 001882018-0002.
Днес, 14.03.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Община Хисаря, бул. Генерал Гурко 14,
партер, Заседателна зала, Комисията, определена със Заповед № РД-05-122/14.03.2018 г. на инж.
Пенка Димитрова Дойкова – кмет на Община Хисаря, в състав:
Председател:
инж. Цонка Койчева Войводинова – Началник на отдел „ЕПСДООС“ при Община Хисаря;
Членове:
1. инж. Димитрина Стоянова Кьорлинска– Началник отдел „УТСТИ“ при Община Хисаря;
2. Невенка Гюрова Ахмакова – Главен специалист „СО“ при Община Хисаря;
3. Юлиян Бориславов Бадилов – Главен специалист „ЕПП” при Община Хисаря;
4. Добри Тодоров Кондов – Магистър по право, външен експерт от списъка с външни
експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени
поръчки по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, с № ВЕ-284
се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител на обществена
поръчка с горепосочения предмет, обявена с Решение № РД-05-79 от дата 19.02.2018 г. на инж.
Пенка Димитрова Дойкова – кмет на Община Хисаря, с уникален номер в РОП № 00188-20180002. Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че
присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. На заседанието на комисията не
присъстваха участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване. Съгласно чл. чл. 48, ал. 6 ППЗОП се
подписа приемателно-предавателен протокол, с който длъжностното лице по приемане на
офертите предаде постъпилите оферти на председателя на комисията – Цонка Койчева
Войводинова – Началник на отдел „ЕПСДООС“ при Община Хисаря.
След запознаване със списъка на участниците, председателят и членовете на комисията
подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Председателят на комисията докладва, че са
получени в деловодството на Община Хисаря 7 (седем) броя запечатани непрозрачни опаковки,
върху които са отразени: подателя, входящия номер, и датата и часът на внасянето им.
Председателят на комисията изчете Заповедта за назначаване на комисия и входящия регистър на
подадените оферти. Комисията, след като се убеди, че предложенията са постъпили в срок (до
17:00 часа на 13 март 2018 г.), пристъпи към тяхното отваряне, при което се констатира, че в
опаковките се съдържат предложения на:
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1. ОПАКОВКА № 1 с вх. № 1/12.03.2018 г., 13:10 часа на "ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС"
ЕООД, с ЕИК 175230589, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр.
София, 1700, район р-н Студентски, ж.к. Дървеница, „проф. Георги Брадистилов“ № 6, бл. 0, вх.
1, ет. 4, ап. 5.2, тел.: +359 2 8549666, факс: +359 2 8549665, електронна поща:
office@projectpartners-bg.com, моб. тел.: 0887 621 191, интернет страница: www.projectpartnersbg.com, представлявано от Роман Иванов Воински, в качеството му на управител.
2. ОПАКОВКА № 2 с вх. № 2/13.03.2018 г., 11:20 часа на "МАКС КОВЪРИНГ" ООД, с
ЕИК 131313866, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, район р-н Красна поляна,
бул. „Александър Стамболийски“ № 205, тел.: +359 2 443 74 33, факс: +359 2 443 74 34,
електронна поща: office@maxcovering.com, интернет страница: www.maxcovering.com и адрес за
кореспонденция: гр. София, 1379, район р-н Възраждане, ул. „Сини вир“ № 15,
представлявано от Атанас Христов Христов и Павел Тодоров Караджов, в качеството им на
управители, като представляват дружеството заедно и поотделно.
3. ОПАКОВКА № 3 с вх. № 3/13.03.2018 г., 11:23 часа на "ИНТЕЛИДЖЪНТ
КОНСУЛТИНГ" ЕООД, с ЕИК 202720123, със седалище, адрес на управление и адрес за
кореспонденция: гр. София, 1606, район р-н Красно село, ж.к. Крива река, бул. „Гененерал
Едуард Тотлебен“ № 43, Вх А, ет. 2, ап. 5, м. тел.: +359 898 75 25 22, електронна поща:
consultintelligent@gmail.com, представлявано от Делчо Георгиев Савов, в качеството му на
управител.
4. ОПАКОВКА № 4 с вх. № 4/13.03.2018 г., 11:25 часа на "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД, с ЕИК
825240527, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, 4000,
район р-н Централен, бул. „Руски“ № 15, тел.: 032 634666, факс: 032 626215, електронна поща:
pinv_21@abv.bg, интернет страница: plovdivinvest-bg.com, представлявано от Петър Веселинов
Ангелов и Димитър Петров Попов, заедно и поотделно.
5. ОПАКОВКА № 5 с вх. № 5/13.03.2018 г., 11:27 часа на "КОНСУЛТ СС" ЕООД, с ЕИК
202599700, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, район р-н Младост, ж.к.
МЛАДОСТ, бл. 147, вх. 10, ет. 2, ап. 150, и адрес за кореспонденция: гр. Варна, 9000, ж.к.
„Трошево“, ул. „Хан Кубрат“ №33, офис 2, тел.: 052/ 500 235, електронна поща:
konsult_ss@abv.bg, моб.тел.: 0896200151, представлявано от Славяна Николаева Стефанова, в
качеството ѝ на управител.
6. ОПАКОВКА № 6 с вх. № 6/13.03.2018 г., 11:30 часа, на "ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ" ООД,
ЕИК 126741712, със седалище, адрес на управление: гр. Хасково, 6300, ул. „Цар Освободител“ №
1, ет. 2, Бизнес сграда, офис 209 и адрес за кореспонденция: гр. Хасково, 6300, бул.
„България“ №146, ет.1, офис 1, м.тел. 0883 421 674, електронна поща:
espiem_konsult@dir.bg, представлявано от Драгомир Викторов Пейчев, в качеството му на
управител.
7. ОПАКОВКА № 7 с вх. № 7 /13.03.2018 г., 13:50 часа на "Аурора Консолидейтед" ЕООД,
с ЕИК 204107635, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, 1000,
район р-н „Средец“, ул. „Граф Игнатиев“ № 38, вх. Б, ет. 1, ап. 12, тел.: +359884048803,
Електронна поща: aurora.consolidated.ltd@gmail.com, представлявано от Томислав Найденов
Филипов, в качеството му на управител.
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Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и
оповести тяхното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всички
постъпили оферти. Техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участниците не се подписаха от по един от присъстващите представители на
другите участници в процедурата, поради липсата на такива на откритото заседание на
комисията. На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП в 13:00 часа приключи публичната част от
заседанието на Комисията.
Днес, 20.03.2018 г. от 09:00 ч. в сградата в сградата на Община Хисаря, бул. Генерал Гурко
14, етаж 1, Заседателна зала, Комисията, определена със Заповед № РД-05-122/14.03.2018 г. на
инж. Пенка Димитрова Дойкова – кмет на Община Хисаря, в състав:
Председател:
Цонка Койчева Войводинова – Началник на отдел „ЕПСДООС“ при Община Хисаря;
Членове:
1. инж. Димитрина Стоянова Кьорлинска– Началник отдел „УТСТИ“ при Община Хисаря;
2. Невенка Гюрова Ахмакова – Главен специалист „СО“ при Община Хисаря;
3. Юлиян Бориславов Бадилов – Главен специалист „ЕПП” при Община Хисаря;
4. Добри Тодоров Кондов – Магистър по право, външен експерт от списъка с външни
експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени
поръчки по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, се събра, за да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя и констатира следното:
1. УЧАСТНИК № 1 "ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС" ЕООД: При проверка на представените
от "ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС" ЕООД документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, Комисията установи,
че същите съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя. С оглед гореизложеното, Комисията допуска участника до
разглеждане на техническото предложение.
2. УЧАСТНИК № 2 "МАКС КОВЪРИНГ" ООД: При проверка на представените от
"МАКС КОВЪРИНГ" ООД документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, Комисията установи, че
същите съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от Възложителя. С оглед гореизложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на
техническото предложение.
3. УЧАСТНИК № 3 "ИНТЕЛИДЖЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД: При проверка на
представените от "ИНТЕЛИДЖЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД документи по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП, Комисията установи, че същите съответстват с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя. С оглед гореизложеното, Комисията допуска
участника до разглеждане на техническото предложение.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

4. УЧАСТНИК № 4 "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД:
4.1. При проверка на документите по чл. 39, ал. 2, т. 1, от ППЗОП, комисията установи
следното:
В представения от участника "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД ЕЕДОП, в част IV: Критерии за
подбор, буква В, поле 1б): „1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки
за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни
доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид:При изготвяне на
списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или
частни субекти“, са посочени договори, чийто предмет става ясно, че е строителен надзор,
инвеститорски контрол и техническа помощ, както и контрол на строителните продукти и
отчитане на СМР.
Съгласно горното, комисията не може да направи обоснован извод, че посочените договори
отговарят на изискването на възложителя, а именно:
„1. Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата
на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е
започнал дейността си, поне 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с този на
поръчката.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” се има предвид
услуга по управление и/или изпълнение и/или отчитане на проект/и. “
Под отчитане на проекти, обаче се има предвид, не просто отчитане на СМР, а услуги
идентични или сходни с предмета на поръчката, които не се ограничават до функциите на
независимият строителен надзор, съгласно относимата нормативна уредба (ЗУТ), най- малкото
защото такъв ще бъде избран по проекта и за него е заделен отделен бюджет, а такива изброени в
техническата спецификация –Образец №6 към Указанията за участие.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54,
ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, Комисията определя срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаването на настоящия протокол, участникът "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД да представи нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, във
връзка с констатациите по т. 4.1 по-горе, за доказване съответствието с изискванията на
Възложителя. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за
участие. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му
предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на
документи.
5. УЧАСТНИК № 5 "КОНСУЛТ СС" ЕООД: При проверка на документите по чл. 39, ал.
2, т. 1, от ППЗОП, комисията установи следното:
5.1. В представеният от участника "КОНСУЛТ СС" ЕООД ЕЕДОП, в част Част II:
Информация за икономическия оператор, буква А, поле “ Идентификационен номер по ДДС, ако
е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер,
ако е необходимо и приложимо“, не е посочено ЕИК на дружеството участник;
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5.2. В представеният от участника "КОНСУЛТ СС" ЕООД ЕЕДОП, в част Част II:
Информация за икономическия оператор, буква Г, поле „Икономическият оператор възнамерява
ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“, участникът не е
посочил отговор.
5.3. В представеният от участника "КОНСУЛТ СС" ЕООД ЕЕДОП, в Част ІV. „Критерий за
подбор”, буква „В”, поле 6), посоченият Ръководител екип – Експерт икономист, Славяна
Николаева Стефанова, Диплома №103644/01.03.2017г.,Серия - СА – 2017г. Стопанска академия
„Д.А. Ценов“, гр. Свищов, не отговаря на изискването за „Професионален опит по
специалността: минимум 2 години“, тъй като е деклариран професионален опит от дата
01.09.2015г. , като икономист финанси, управител, въпреки че експертът е придобил диплома
едва на дата 01.03.2017г.
5.4. В представеният от участника ЕЕДОП на Нели Стефанова Рангелова, предложена да
изпълнява функциите на координатор екип, както и ЕЕДОП на Гергана Петрова СевоваВасилева, предложена да изпълнява функциите на юрист – Част II: Информация за
икономическия оператор, буква А, поле „Икономическия опеатор микро, малко или средно
предприятие е?“, не е попълнено.
5.5. В представеният от участника ЕЕДОП на Нели Стефанова Рангелова , предложена да
изпълнява функциите на координатор екип, както и ЕЕДОП на Гергана Петрова СевоваВасилева, предложена да изпълнява функциите на юрист – Част II: Информация за
икономическия оператор, буква А, поле „Икономическият оператор участва ли в процедурата за
възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, не е попълнено.
5.6. В представеният от участника ЕЕДОП на Нели Стефанова Рангелова , предложена да
изпълнява функциите на координатор екип, както и ЕЕДОП на Гергана Петрова СевоваВасилева, предложена да изпълнява функциите на юрист – Част II: Информация за
икономическия оператор, буква Б, не са попълнени полетата, съдържащи информация за имена и
длъжност/ качество в което третите лица попълват ЕЕДОП.
5.7. В представеният от участника ЕЕДОП на Нели Стефанова Рангелова , предложена да
изпълнява функциите на координатор екип, както и ЕЕДОП на Гергана Петрова СевоваВасилева, предложена да изпълнява функциите на юрист – Част II: Информация за
икономическия оператор, буква В, полето не е попълнено.
5.8. В представеният от участника ЕЕДОП на Нели Стефанова Рангелова , предложена да
изпълнява функциите на координатор екип, както и ЕЕДОП на Гергана Петрова СевоваВасилева, предложена да изпълнява функциите на юрист – Част II: Информация за
икономическия оператор, буква Г, полето не е попълнено.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54,
ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, Комисията определя срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаването на настоящия протокол, участникът "КОНСУЛТ СС" ЕООД да представи нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, във
връзка с констатациите по т. 5.1. до 5.8. по-горе, за доказване съответствието с изискванията на
Възложителя. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за
участие. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му
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предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на
документи.
6. УЧАСТНИК № 6 "ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ" ООД: При проверка на документите по чл.
39, ал. 2, т. 1, от ППЗОП, комисията установи следното:
6.1. В представеният от участника ЕЕДОП на Виктор Ангелов Пейчев, предложен да
изпълнява функциите на ръководител екип, Венелин Карев Челебиев, предложен да изпълнява
функциите на юрист и на Красимир Богданов Тонев, предложен да изпълнява функциите на
координатор екип – Част II: Информация за икономическия оператор, буква В., полето не е
попълнено.
6.2. В представения от участника "ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ" ООД ЕЕДОП, в част IV:
Критерии за подбор, буква В, поле 1б): „1б) Само за обществени поръчки за доставки и
обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил
следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид:При
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са
публични или частни субекти“ са посочени няколко договори, повечето въобще не попадат в
изискуемият от възложителя тригодишен период. За тези, които са релевантни на изискването за
тригодишния период, а именно:“Цялостна организация и управление на проект – Захранващ
до помпена станция с.Орешец, община Харманли“; „Цялостна организация и управление на
проект – Тласкателен водопровод от помпена станция село Орешец до резервоар село
Орешец, община Харманли” с. ид. №45/3/32103 44 от 20.12.2013 г.; „Цялостна организация и
управление на проект по договор N26/321/012 38- за „Рехабилитация на общински пътища
на територията на община Свиленград“, описанието на предмета им е твърде общо и не
позволява комисията да направи обоснован извод, дали същият е идентичен или сходен, с този на
поръчката.
Съгласно горното, комисията не може да направи обоснован извод, че посочените договори
отговарят на изискването на възложителя, а именно:
„1.Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата
на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е
започнал дейността си, поне 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с този на
поръчката.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” се има предвид
услуга по управление и/или изпълнение и/или отчитане на проект/и. “
Под отчитане на проекти, обаче се има предвид, не просто отчитане на СМР, а услуги
идентични или сходни с предмета на поръчката, които не се ограничават до функциите на
независимият строителен надзор, съгласно относимата нормативна уредба (ЗУТ), най малкото
защото такъв ще бъде избран по проекта и за него е заделен отделен бюджет, а такива изброени в
техническата спецификация –Образец №6 към Указанията за участие.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54,
ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, Комисията определя срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаването на настоящия протокол, участникът "ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ" ООД да представи
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация,
във връзка с констатациите по т. 6.1. до 6.2. по-горе, за доказване съответствието с изискванията
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на Възложителя. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за
участие. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му
предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на
документи.
7. УЧАСТНИК № 7 "Аурора Консолидейтед" ЕООД:
При проверка на документите по чл. 39, ал. 2, т. 1, от ППЗОП, комисията установи
следното:
7.1. В представения от участника "Аурора Консолидейтед" ЕООД ЕЕДОП, в част IV:
Критерии за подбор, буква В, поле 1б): „1б) Само за обществени поръчки за доставки и
обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил
следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид:При
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са
публични или частни субекти“, са посочени общо три договора, като само първите два
евентуално биха изпълнили минималното изискване за предмет, идентичен или сходен с този на
поръчката, но описанието на предмета им е твърде общо и не позволява комисията да направи
обоснован извод, дали същият е идентичен или сходен, с този на поръчката.
Съгласно горното, комисията не може да направи обоснован извод, че посочените договори
отговарят на изискването на възложителя, а именно:
„1.Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата
на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е
започнал дейността си, поне 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с този на
поръчката.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” се има предвид
услуга по управление и/или изпълнение и/или отчитане на проект/и. “
Под отчитане на проекти, обаче се има предвид, не просто отчитане на СМР, а услуги
идентични или сходни с предмета на поръчката, които не се ограничават до функциите на
независимият строителен надзор, съгласно относимата нормативна уредба (ЗУТ), най малкото
защото такъв ще бъде избран по проекта и за него е заделен отделен бюджет, а такива изброени в
техническата спецификация –Образец №6 към Указанията за участие.
7.2. В представеният от участника "Аурора Консолидейтед" ЕООД ЕЕДОП, в Част ІV.
„Критерий за подбор”, буква „В”, поле 6), за всеки един от посочените експерти комисията не
може да направи извод, че покриват минималните изисквания, тъй като не са изпълнени
указанията на възложителя в обявлението, а именно:
„Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез
попълване в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални
способности”, т. 6) от ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя информация относно
образователната квалификация на предложените експерти (в т.ч. учебно заведение, където
е придобита квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитата
квалификация и период на обучение), професионалния опит (в т.ч. посочва се
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организацията/ работодателя, при когото е придобит опита, наименование на
длъжността и конкретно посочване на периода, в който е заемана описаната длъжност).
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54,
ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, Комисията определя срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаването на настоящия протокол, участникът "Аурора Консолидейтед" ЕООД да представи
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация,
във връзка с констатациите по т. 7.1. до 7.2. по-горе, за доказване съответствието с изискванията
на Възложителя. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за
участие. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му
предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на
документи.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията уведомява всички участници, като в един
и същи ден им изпраща протокола с констатациите, относно документите по чл. 39, ал. 2 за
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя и публикува същия в профила на купувача, към електронното досие на
процедурата.
Комисията приключи своята работа на 30.03.2018 г. в 16:30 часа, като същата проведе общо
2 (две) закрити заседания и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.
Председател:
/П/
(инж.Цонка Войводинова)

Членове:

1.

/П/

(инж. Димитрина Кьорлинска)

3.

/П/

(Юлиян Бадилов)

2.

/П/

(Невенка Ахмакова)

4.

/П/

(Добри Кондов)

Вярно с оригинала, подписан на хартия! Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т.
5 от ЗЗЛД!

