ПРОТОКОЛ
по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя, в обществена поръчка за строителство, чрез
публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за
изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и
монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството
на обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на р.Джебелска, попадащ в
поземлен имот с идентификатор № 20746.12.116 извън урбанизираната
територия на гр.Джебел”

Днес, 01.07.2020 год. в 11:00 часа в сградата на Областна администрация
Кърджали, се събра комисия в състав:
Председател: Севда Костадинова Камбурова – заместник областен управител на
област Кърджали
Членове:
1. Събина Иванова Сюлюкчиева – главен секретар на Областна администрация
Кърджали
2. инж.Ангел Георгиев Варелов – главен експерт в дирекция „АКРРДС“ при
Областна администрация Кърджали
3. Елена Стефанова Златанова – главен юрисконсулт в дирекция „АПОФУС“ при
Областна администрация Кърджали
4. адв.Митко Делчев Ганчев – магистър, юрист
назначена със Заповед № РД-09-133/01.07.2020 год. на Никола Светозаров Чанев –
Областен управител на област с административен център гр.Кърджали за
разглеждане, оценка и класиране на офертите, получени в обществена поръчка за
строителство, чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на
изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на
строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на
строителството на обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на
р.Джебелска, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 20746.12.116 извън
урбанизираната територия на гр.Джебел”.
Председателят на комисията получи от деловодството на Областна
администрация Кърджали, получените от участниците 2 броя оферти за участие в
обществената поръчка за строителство чрез публично състезание по реда на ЗОП с
предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране,
изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски
надзор по време на строителството на обект: „Укрепване със стена на част от
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левия бряг на р.Джебелска, попадащ в поземлен имот с идентификатор №
20746.12.116 извън урбанизираната територия на гр.Джебел”.
Оферти са подадени от:
1. „Меаца“ ЕООД гр.Кърджали-6600, бул.„Христо Ботев“ № 96, с вх.№РД-072039-1/30.06.2020г. в 13:43 часа;
2. „Саварона“ ЕООД гр.Кърджали-6600, бул.„България“ № 103, с вх.№РД-072039-2/30.06.2020г. в 15:01 часа.
Комисията се запозна с постъпилите оферти и председателят и членовете на
комисията попълниха декларации по реда на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8- ал.10 и
ал.13 от ППЗОП.
На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на
участниците.
Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията, на основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, отвори по реда на постъпването
запечатаните непрозрачни опаковки на участниците и оповести тяхното съдържание,
както и направи проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“, както следва:
1. „Меаца“ ЕООД гр.Кърджали – участникът представил оферта за участие,
която съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”.
Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите.
На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
2. „Саварона“ ЕООД гр.Кърджали – участникът представил оферта за участие,
която съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”.
Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите.
На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на
тези действия на 01.07.2020г. в 12:10 часа.
На закрито заседание комисията продължи работата си и на основание чл.54,
ал.7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП
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за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя на всеки един от участниците, както следва:
1. „Меаца“ ЕООД гр.Кърджали – участникът представил:
1. Опис на представените документи, който съдържа офертата на участника.
2. Оптичен носител (диск), съдържащ:
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Меаца“
ЕООД, цифрово подписан от Фахри Фахри Идриз - управител;
3. Оптичен носител (диск), съдържащ:
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
„Екоинженеринг” ЕООД - подизпълнител, цифрово подписан от Надя Кирилова
Петкова - управител.
4. Декларация от подизпълнителя „Екоинженеринг“ ЕООД, цифрово подписана,
на оптичен носител (диск) и на хартиен носител, от Надя Кирилова Петковауправител.
Комисията установи следното несъответствие на информация – в цифрово
подписаната Декларация подизпълнителят декларира, че ще изготви „РАБОТЕН
проект“, а възложителят съгласно Техническата спецификация е указал, че
участникът, съответно подизпълнителя, следва да изготви ТЕХНИЧЕСКИ проект.
Комисията установи следната техническа грешка – в цифрово подписаната
Декларация подизпълнителят е посочил дата на декларацията 26.09.2020 год., като
същевременно датата на цифрово положения подпис е 29.06.2020 год.
Комисията извърши проверка на ЕЕДОП, цифрово подписан от Фахри
Фахри Идриз - управител на „Меаца“ ЕООД гр.Кърджали.
Комисията направи справка в Централния професионален регистър на строителя
и установи, че участникът е вписан за изпълнение на обекти ЧЕТВЪРТА ГРУПА:
строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и
опазването на околната среда съгласно чл.5, ал.1, т.4 от ПРВВЦПРС: Удостоверение
№IV-TV 010335, строежи от втора до пета категория съгласно чл.5, ал.4 от
ПРВВЦПРС. Срок на валидност на талона 30.09.2021год.
Комисията установи следното несъответствие – в еЕЕДОП, на стр.5, Част II:
„Информация за икономическия оператор“, буква „В“ Информация относно
използването на капацитета на други субекти, участникът посочил „НЕ“, в буква
„Г“ Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор
няма да използва, участникът посочил „ДА“, а от данните в представения еЕЕДОП
на участника и от данните от представения еЕЕДОП на подизпълнителя, се
установява, че ще използва капацитета на подизпълнителя, за да докаже, че
отговаря на критериите за подбор:
1.Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от
Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност
предназначена за проектиране по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.1, т.1
от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането
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и строителството;
2. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката –
проектиране и упражняване на авторски надзор, както следва: специалисти, които
ще извършат проектирането и ще участват при упражняването на авторския
надзор. Предложените експерти трябва да притежават актуални документи за
пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната
професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални
квалификации или еквивалентен документ за чуждестранните лица.
Проектантите следва да бъдат по части, както следва:
Част: Геодезия;
Част: Инженерна геология;
Част: Хидрология;
Част: Хидротехническа и конструктивна;
Част: План за безопасност и здраве /ПБЗ/;
Част: План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/;
Част: Пожарна безопасност.
Комисията установи следното несъответствие – в еЕЕДОП, на стр.17, Част
III.“Основания за изключване“, буква „Г“, „Специфични национални основания за
изключване“, участникът грешно е изписал Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните
действителни собственици.
Комисията установи следното несъответствие – в еЕЕДОП, на стр.18, Част
III.“Основания за изключване“, буква „Г“, „Специфични национални основания за
изключване“, участникът е посочил, че „Не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор“, а верният текст е, че „не е представил
документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на
основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за
подбор“.
Комисията установи следното несъответствие- в еЕЕДОП, на стр.19, Част
ІV.„Критерий за подбор”, буква „А”, „Годност” участникът е посочил, че
притежава „…Удостоверение №IV–TV 006578 Четвърта група – строежи от първа
до четвърта категория, Дата на валидност: 30.09.2020 г. …“, а от извършената
справка в Централния професионален регистър на строителя се установява, че
участникът „Меаца“ ЕООД е вписан за изпълнение на обекти ЧЕТВЪРТА ГРУПА:
строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото
строителство и опазването на околната среда съгласно чл.5, ал.1, т.4 от
ПРВВЦПРС: Удостоверение №IV-TV 010335, строежи от втора до пета категория
съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС и срок на валидност на талона 30.09.2021г. Т.е
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комисията установи, че от данните в Централния професионален регистър на
строителя не се установява, че участникът отговаря на поставения от
възложителя критерий за подбор: Всеки участник в процедурата следва да има
регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона
за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват четвърта група,
първа категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, която
да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата
поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от
компетентните органи, съгласно националния му закон за вписването на лицето в
съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ
съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и
осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са
предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български
език.
В случай на участник-обединение, което не е юридическо лице изискването се
отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по
строителство.
Комисията установи следното несъответствие на информация- в еЕЕДОП, на
стр.22-23, Част ІV.„Критерий за подбор”, буква В „Технически и професионални
способности“, Образователна и професионална квалификация, участникът посочил:
„Специалист по безопасност и охрана на труда- координатор по безопасност и
здраве: Нуритин Апти Ферад…“. За лицето е посочено, че притежава опит като
Специалист по безопасност и охрана на труда - координатор по безопасност и
здраве на сходен обект: „Аварийно укрепване на левия бряг на река Върбица в
участъка при имот с номер 000507 в землището на с.Бенковски, общ.Кирково“,
който обект е изпълняван в периода: начална дата 11-10-2016 и крайна дата 28-122017, съгласно данните, посочени от участника в еЕЕДОП. От друга страна в
еЕЕДОП участникът е посочил, че лицето е работило за „Тримонциум Принцес
Хотел” АД, гр.Пловдив – от 12.05.2012 г. до 05.04.2019 г. – Технически ръководител –
строителство, т.е. в периода, в който е посочен специфичния опит на лицето, в
еЕЕДОП няма данни лицето да е работило за участника. Т.е. не може по безспорен
начин да се установи посоченият от участника специалист по безопасност и охрана
на труда има ли придобития специфичен опит, изискан от възложителя: да е
участвал като специалист по безопасност и охрана на труда при изпълнение на
строителство на 1 (един) сходен обект.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за
отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя
критерии за подбор, както следва:
Икономическо и финансово състояние
Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл.171 от Закон за
устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за
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строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.2, т.1 от Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Техническите и професионални възможности
I. Участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
IІ. Участникът разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва: Технически правоспособно
лице, което отговаря на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ- лице, с диплома от
акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер- ПГС“; участвал
като технически ръководител при изпълнение на строителство на 1 (един) сходен
обект.
2. Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и
здраве, притежаващ валидно Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за
минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване
на строителни и монтажни работи.
3. Експерт по контрол на качеството – притежава валидно удостоверение/
сертификат за контрол на качеството; участвал като експерт по контрол на
качеството, при изпълнение на строителство на минимум 1 (един) сходен обект.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
III. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт
EN ISO 9001:2015, с предметен обхват „строителство“.
IV. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно
стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „строителство“.
Комисията извърши проверка на ЕЕДОП, цифрово подписан от Надя
Кирилова Петкова, управител на „Екоинженеринг” ЕООД- подизпълнителизготвяне на проект и упражняване на авторски надзор.
Комисията установи, че за подизпълнителя не са налице основанията за
отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя
критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява,
както следва:
Икономическо и финансово състояние
„Екоинженеринг” ЕООД притежава валидна /действаща/ застраховка по чл.171
от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност
предназначена за проектиране по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.1, т.1
от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
Технически и професионални способности
„Екоинженеринг“ ЕООД разполага с персонал за изпълнение на поръчката –
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проектиране и упражняване на авторски надзор, както следва: специалисти, които ще
извършат проектирането и ще участват при упражняването на авторския надзор.
Предложените експерти притежават актуални документи за пълна проектантска
правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП),.
Проектантите са по части, както следва:
Част: Геодезия;
Част: Инженерна геология;
Част: Хидрология;
Част: Хидротехническа и конструктивна;
Част: План за безопасност и здраве /ПБЗ/;
Част: План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/;
Част: Пожарна безопасност,
Участникът посочил за всяка от частите на проекта лица (един експерт
съвместява две или повече позиции от изискуемия експертен екип).
2. „Саварона“ ЕООД гр.Кърджали – участникът представил:
1. Опис на представените документи, който съдържа офертата на участника.
2. Оптичен носител (диск), съдържащ:
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Саварона“
ЕООД, цифрово подписан от Бехчед Ерол Касим – управител;
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Пе енд Пе
инженеринг” ЕООД - подизпълнител, цифрово подписан от Кирил Димитров
Димитров- управител.
3. Декларация от подизпълнителя „Пе енд Пе инженеринг” ЕООД, цифрово
подписана, на оптичен носител (диск) и на хартиен носител, от Кирил Димитров
Димитров – управител.
Комисията извърши проверка на ЕЕДОП, цифрово подписан от Бехчед
Ерол Касим - управител на „Саварона“ ЕООД.
Комисията направи справка в Централния професионален регистър на строителя
и установи, че участникът е вписан за изпълнение на обекти ЧЕТВЪРТА ГРУПА:
строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и
опазването на околната среда съгласно чл.5, ал.1, т.4 от ПРВВЦПРС: Удостоверение
№IV-TV 007125, строежи от първа до пета категория съгласно чл.5, ал.4 от
ПРВВЦПРС. Срок на валидност на талона 30.09.2021год.
Комисията установи следното несъответствие на информация- в еЕЕДОП, на
стр.21-22, Част ІV.„Критерий за подбор”, буква В „Технически и професионални
способности“, Образователна и професионална квалификация, участникът посочил
персонала за изпълнение на поръчката– проектиране и упражняване на авторски
надзор, който съвпада с посочения от подизпълнителя персонал за изпълнение на
поръчката– проектиране и упражняване на авторски надзор. Т.е. на критерия за
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подбор, поставен от възложителя: да разполага с персонал за изпълнение на
поръчката – проектиране и упражняване на авторски надзор, както следва:
специалисти, които ще извършат проектирането и ще участват при
упражняването на авторския надзор по части, както следва:
Част: Геодезия;
Част: Инженерна геология;
Част: Хидрология;
Част: Хидротехническа и конструктивна;
Част: План за безопасност и здраве /ПБЗ/;
Част: План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/;
Част: Пожарна безопасност,
участникът се е позовал на капацитета на третото лице – подизпълнителя
„Пе енд Пе инженеринг” ЕООД. Въз основа на капацитета на така посоченото от
участника трето лице – подизпълнителя „Пе енд Пе инженеринг” ЕООД,
последният удостоверява, че отговаря на критерия за подбор.
Комисията установи следната липса на информация - в еЕЕДОП, на стр.23,
Част ІV.„Критерий за подбор”, буква В „Технически и професионални способности“,
Образователна и професионална квалификация, участникът не е посочил издателя
на удостоверението, което притежава лицето, посочено като Експерт по контрол
на качеството инж.Юлия Тенчева Заимова. Посочено е само, че лицето притежава
„Удостоверение №20-06 от 21.02.2020г. за преминато обучение за контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на
строителните продукти със съществените изисквания за безопасност“.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за
отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя
критерии за подбор, както следва:
Годност за упражняване на професионална дейност
Участникът в процедурата има регистрация в Централния професионален
регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на
строежи с обхват четвърта група, първа категория съгласно Правилника за реда за
вписване и водене на ЦПРС, която му позволява извършването на строителните
работи, предмет на настоящата поръчка.
Икономическо и финансово състояние
1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за
устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за
проектиране и строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.1, т.1 и
чл.5, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството.
Техническите и професионални възможности
I. Участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
8

IІ. Участникът разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва: Технически правоспособно
лице, което отговаря на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ- лице, с диплома от
акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер- ПГС“; участвал
като технически ръководител при изпълнение на строителство на 1 (един) сходен
обект.
2. Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и
здраве, притежаващ валидно Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за
минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване
на строителни и монтажни работи; участвал като специалист по безопасност и
охрана на труда при изпълнение на строителство на повече от 1 (един) сходен
обект.
3. Експерт по контрол на качеството – участвал като експерт по контрол на
качеството, при изпълнение на строителство на повече от 1 (един) сходен обект.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
III. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт
EN ISO 9001:2015, с предметен обхват „строителство“.
IV. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно
стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „строителство“.
Комисията извърши проверка на ЕЕДОП, цифрово подписан от Кирил
Димитров Димитров, управител на „Пе енд Пе инженеринг” ЕООД –
подизпълнител за изготвяне на проект за обект: „Укрепване със стена на част от
левия бряг на р.Джебелска, попадащ в поземлен имот с идентификатор №
20746.12.116 извън урбанизираната територия на гр.Джебел”, и упражняване на
авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Укрепване със стена на част
от левия бряг на р.Джебелска, попадащ в поземлен имот с идентификатор №
20746.12.116 извън урбанизираната територия на гр.Джебел”.
Комисията установи следното несъответствие на информация- в еЕЕДОП, на
стр.18, Част ІV.„Критерий за подбор”, буква Б „Икономическо и финансово
състояние“, Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“,
подизпълнителят посочил, че притежава „Застраховка за проектиране –
Застрахователна полица №13180190800000018/05.09.2019 г. издадена от Алианц
България ЗАД валидна до 04.09.2019 г. 150 000 лева за всяко едно събитие 300 000
лева в агрегат за срока на застраховката с покритие за строежи от първа
категория“. Т.е. от така посочената информация не се установява, че
подизпълнителят притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон
за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена
за проектиране по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Наредбата
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за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
Комисията установи, че за подизпълнителя не са налице основанията за
отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя
критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява,
както следва:
Технически и професионални способности
„Пе енд Пе инженеринг” ЕООД разполага с персонал за изпълнение на
поръчката– проектиране и упражняване на авторски надзор, както следва:
специалисти, които ще извършат проектирането и ще участват при упражняването на
авторския надзор. Предложените експерти притежават актуални документи за пълна
проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП),.
Проектантите са по части, както следва:
Част: Геодезия;
Част: Инженерна геология;
Част: Хидрология;
Част: Хидротехническа и конструктивна;
Част: План за безопасност и здраве /ПБЗ/;
Част: План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/;
Част: Пожарна безопасност,
Участникът посочил за всяка от частите на проекта лица (един експерт
съвместява две или повече позиции от изискуемия експертен екип).
С оглед на установените от комисията липси, непълноти и несъответствие на
информацията, посочени по-горе, и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият
протокол следва да бъде изпратен на всички участници в деня на публикуването му в
профила на купувача.
На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 (пет) работни дни от
получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов
цифрово подписан ЕЕДОП на електронен носител и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след
крайния срок за получаване на оферти.
Комисията единодушно реши, че след изтичането на срока по чл.54, ал.9 от
ППЗОП ще пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи
относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор.
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Комисията приключи работата си и състави настоящия протокол на 20.07.2020
год. в 11:00 часа.

Заличена информация на
основание чл. 37 от ЗОП, във
вр. с чл.4, т.1 от Регламент
(ЕС)2016/679

1….………………………..……/ Севда Камбурова/
2….………………………..……/ Събина Сюлюкчиева/
3….………………………..……/ инж.Ангел Варелов/
4….………………………..……/ Елена Златанова/
5….………………………..……/ адв.Митко Ганчев/
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