ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” №33
7500 Силистра

(086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43
E-mail: mаyor@silistra.bg
ПРОТОКОЛ № 1

За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1788 от 19.10.2017 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За Кмет Тихомир Петров Борачев (на основание Заповед
№ЗК – 1741 от 13.10.2017г.) за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществена поръчка за „доставка” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет „Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения при Община
Силистра”, разделени в обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при
Община Силистра”;
Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра”;
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при
Община Силистра”.
На 20.10.2017 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе публично заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 1788 от 19.10.2017 г.
на кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За Кмет Тихомир Петров Борачев
(на основание Заповед №ЗК – 1741 от 13.10.2017г.) за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на
получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за
детски и социални заведения при Община Силистра”, разделени в обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при
Община Силистра”;
Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра”;
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при
Община Силистра”.
Комисията заседава в следния състав:
Председател: Денка Димитрова Михайлова – зам. кмет „Хуманитарни дейности” при Община Силистра.
Членове:
1. Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт при Община Силистра;
2. Галя Димитрова Горанова – н-к отдел „Обществено здраве, социална политика и спорт” при Община
Силистра;
3. Десислава Цонева Маринова – счетоводител Детски градини при отдел „Образование”.
4. Симеонка Иванова Илиева – гл. счетоводител „Детски ясли и ДДЗ” при Община Силистра.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, придружен от входящия
регистър за лицата подали оферти за участие. За участие в определения срок са получени оферти от:
1. „ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К- 8456 от 18.10.2017г. в 15:56ч.;
2. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД, гр. Русе, с Вх. №К-8460 от 18.10.2017г. в 16:46ч.;
3. „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД, гр. Плевен, с Вх. №К-8461 от 18.10.2017г. в 16:46ч.
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На заседанието присъстваха представители на участниците: „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД – Павел
Петков Велков (управител) и „ЛЪКИ СИС” ЕООД – Свилен Иванов Стоянов (управител). Не присъстваха
представители на средствата за масово осведомяване.
Г-жа Денка Михайлова гласно изчете заповедта за работа на комисията и Списъка на получените
оферти за участие в обществената поръчка, след което председателят и членовете на комисията попълниха
и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията установи, че всички оферти са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2
от ППЗОП – в запечатани непрозрачни опаковки.
Съгласно Раздел VI.3) на Обявление за поръчката, възложителят допуска оценката на техническите и
ценови предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за
подбор (чл. 104, ал. 2 от ЗОП). Проверката за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с
критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите
и ценовите предложения.
Комисията продължи своята работа при условията на чл. 61 от ППЗОП, като пристъпи към отваряне
на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното
съдържание, включително предложенията на участниците по съответния показател за оценка на офертите.
I. Оферта с Вх.№К-8456 от 18.10.2017г. на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
списък на представените документи. Участникът подава оферта за участие по обособени позиции № 1, №
2 и № 3.
Комисията обяви направените ценови предложения:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при
Община Силистра” – 119 270,48 лева (сто и деветнадесет хиляди двеста и седемдесет лева и четиридесет и
осем стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра” – 263 512,72 лева (двеста шестдесет и три хиляди петстотин и дванадесет лева и седемдесет и
две стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община
Силистра” – 508 073,61 лева (петстотин и осем хиляди седемдесет и три лева и шестдесет и една стотинки)
без ДДС.
Членовете на комисията, както и представителя на участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД подписаха
Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
II. Оферта с Вх. №К-8460 от 18.10.2017 г. на участника „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
списък на представените документи. Участникът подава оферта за участие по обособени позиции № 1, №
2 и № 3.
Комисията обяви направените ценови предложения:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при
Община Силистра” – 119 317,05 лева (сто и деветнадесет хиляди триста и седемнадесет лева и пет
стотинки) без ДДС.
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Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра” – 264 095,57 лева (двеста шестдесет и четири хиляди деветдесет и пет лева и петдесет и седем
стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община
Силистра” – 515 823,01 лева (петстотин и петнадесет хиляди осемстотин двадесет и три лева и една
стотинка) без ДДС.
Членовете на комисията, както и представителя на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД подписаха
Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
III.

Оферта с Вх. №К-8461 от 18.10.2017г. на участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД

Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
списък на представените документи. Участникът подава оферта за участие по обособени позиции № 1, №
2 и № 3.
Комисията обяви направените ценови предложения:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при
Община Силистра” – 116 501,19 лева (сто и шестнадесет хиляди петстотин и един лева и деветнадесет
стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра” – 256 464,82 лева (двеста петдесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и
осемдесет и две стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община
Силистра” – 490 611,48 лева (четиристотин и деветдесет хиляди шестстотин и единадесет лева и
четиридесет и осем стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията, както и представителя на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД подписаха
Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
След извършване на действията по чл. 61, т. 1 и 2 от ППЗОП, приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си по разглеждане на представените оферти за съответствие с
предварително обявените условия и по реда на чл. 61, т. 3 от ППЗОП в две закрити заседания – на
24.10.2017г. и 25.10.2017г., като констатира следното за:
„ЛЪКИ СИС” ЕООД
Техническите предложения на участника за изпълнение на всяка една от обособените позиции на
процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по
указания образец, съдържащи предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя, включително описание на предлаганите стоки. Към всяко
техническо предложение са приложени:
1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. Декларация за срока на валидност на офертата по образец – валидност 6 месеца от датата
определена за краен срок за получаване на оферти;
3. Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП с надпис
„неприложим образец”.
4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗОП с надпис
„неприложим образец”.
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Ценовите предложения на участника за всяка от обособените позиции отговарят на предварително
заложените изисквания на възложителя - приложените КСС, отразяващи образуването на общата цена без
включен ДДС за всяка от позициите е съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на
офериран продукт. Представени са КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен предварително от Възложителя.
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД
Техническите предложения на участника за изпълнение на всяка една от обособените позиции на
процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по
указания образец, съдържащи предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя, включително описание на предлаганите стоки. Към всяко
техническо предложение са приложени:
1. Документ за упълномощаване;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец – валидност 6 месеца от датата
определена за краен срок за получаване на оферти.
Ценовите предложения на участника за всяка от обособените позиции отговарят на предварително
заложените изисквания на възложителя - приложените КСС, отразяващи образуването на общата цена без
включен ДДС за всяка от позициите е съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на
офериран продукт. Представени са КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен предварително от Възложителя.
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
Техническите предложения на участника за изпълнение на всяка една от обособените позиции на
процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по
указания образец, съдържащи предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя, включително описание на предлаганите стоки. Към всяко
техническо предложение са приложени:
1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. Декларация за срока на валидност на офертата по образец – валидност 6 месеца от датата
определена за краен срок за получаване на оферти.
Ценовите предложения на участника за всяка от обособените позиции отговарят на предварително
заложените изисквания на възложителя - приложените КСС, отразяващи образуването на общата цена без
включен ДДС за всяка от позициите е съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на
офериран продукт. Представени са КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен предварително от Възложителя.
Преценката на комисията е, че Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участниците
„ЛЪКИ СИС” ЕООД, „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД и „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД са в съответствие с
предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по указаните образци и са приложени
всички необходими документи, изготвени в съответствие с предварително заложените изисквания.
Комисията не констатира наличие на обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП.
Пристъпи се към оценяване, съгласно предварително определения критерий по обособени позиции:
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Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при
Община Силистра”
1. „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 116 501,19 лева (сто и шестнадесет хиляди
петстотин и един лева и деветнадесет стотинки) без ДДС.
2. „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 119 270,48 лева (сто и деветнадесет хиляди двеста и
седемдесет лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС.
3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 119 317,05 лева (сто и деветнадесет хиляди
триста и седемнадесет лева и пет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра”
1. „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 256 464,82 лева (двеста петдесет и шест
хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС.
2. „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 263 512,72 лева (двеста шестдесет и три хиляди
петстотин и дванадесет лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС.
3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 264 095,57 лева (двеста шестдесет и четири
хиляди деветдесет и пет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при
Община Силистра”
1. „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 490 611,48 лева (четиристотин и деветдесет
хиляди шестстотин и единадесет лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС.
2. „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 508 073,61 лева (петстотин и осем хиляди седемдесет
и три лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС
3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 515 823,01 лева (петстотин и петнадесет хиляди
осемстотин двадесет и три лева и една стотинка) без ДДС.
На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на
участниците в низходящ ред спрямо получените оценки. Съгласно изискванията на ЗОП и на
Възложителя, при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и
съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните
органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация.
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
Участникът представя Заявление за участие по обособени позиции № 1, 2 и 3, придружено от
документите по чл. 39, ал. 2, т. 1 – ЕЕДОП, подписани от представляващия дружеството, съобразно
вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ данни.
При разглеждане на приложения от участника ЕЕДОП и от декларираната информация в него,
комисията констатира:
- дружеството ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор (Част II,
раздел В ЕЕДОП) и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част
III, раздел Г на ЕЕДОП.
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- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП).
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Част III, раздел Г на ЕЕДОП.
- по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за обект регистриран
и вписан по чл. 12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни,
включени в техническата спецификация на съответните обособени позиции, посочени са и данни за
вписване в Търговския регистър към АВ.
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира
изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, в
заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника.
- В т. 9 на същия раздел декларира, че разполага с 12 (дванадесет) наети транспортни средства от
„ВЕЛА И” ООД регистрирани в ОДБХ, част от които и с регистрация по чл. 246, ал. 4 от Закона за
ветеринарно - медицинската дейност (ЗВМД), за превоз на суровини и храни от животински произход,
странични животински продукти и продукти, получени от тях, за групите храни, включени в съответните
технически спецификации.
- част VI – В Заключителни положения на ЕЕДОП са посочени всички относими части/раздели/, както
и препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз и референтен номер в АОП.
При разглеждане на приложения ЕЕДОП за обособени позиции № 1, 2 и 3 от посоченото от участника
„трето лице” по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП - „ВЕЛА И” ООД, комисията констатира:
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП).
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Част III, раздел Г на ЕЕДОП.
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности, т. 9 декларира, че разполага с 12 (дванадесет) наети от
„ВЕЛА И” ООД транспортни средства регистрирани в ОДБХ, част от които и с регистрация по чл. 246, ал.
4 от Закона за ветеринарно - медицинската дейност (ЗВМД), за превоз на суровини и храни от животински
произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, за групите храни, включени в
съответната техническа спецификация.
След обсъждане, комисията счете това за несъответствие на информацията между
декларираните данни от участника и „третото лице”, което следва да се отстрани.
- част VI – В Заключителни положения на ЕЕДОП са посочени всички относими части/раздели/,
препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, както и номер в АОП.
Участникът е приложил по своя преценка и други документи, включително документи, чрез които се
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП:
1. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, издадени от ОДБХ на
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД.
2. Удостоверения за регистрация на МПС, издадени от ОДБХ на „ВЕЛА И” ООД.
Относно констатираното несъответствие на информацията в ЕЕДОП-ите, на основание чл. 61, т. 5 и 6
от ППЗОП в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление, участникът следва да представи
нови ЕЕДОП – и и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
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Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти за участие.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД
Участникът представя Заявление за участие по обособени позиции № 1, 2 и 3, придружено от
документите по чл. 39, ал. 2, т. 1 – ЕЕДОП, подписани от представляващия дружеството, съобразно
вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ данни.
При разглеждане на приложения ЕЕДОП и от декларираната информация в него, комисията
констатира:
- дружеството няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и не
възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на
ЕЕДОП).
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП).
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Част III, раздел Г на ЕЕДОП.
- по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за обекти
регистрирани и вписани по чл. 12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за
групите храни, включени в техническата спецификация на съответните обособени позиции, но не са
посочени данни за вписване в Търговския регистър към АВ. Следва да се отстрани установената
непълнота.
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира
изпълнение на дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, в
заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника. В т. 9 на
същия раздел декларира, че разполага с 3 (три) транспортни средства регистрирани в ОДБХ и с
регистрация по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно - медицинската дейност (ЗВМД), за превоз на
суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях,
за групите храни, включени в съответните технически спецификации.
Съгласно раздел IV. Критерии за подбор, т. 3.2 на документацията за участие и раздел III на
Обявлението за поръчката, изискването за технически и професионални способности, относно
транспортните средства е:
- минимум едно транспортно средство регистрирано в ОДБХ и с регистрация по чл. 246, ал. 4 от
Закона за ветеринарно - медицинската дейност (ЗВМД), за превоз на суровини и храни от животински
произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, за групите храни, включени в
съответната техническа спецификация; за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени.
- минимум едно транспортно средство регистрирано в ОДБХ, за превоз на групите храни,
включени в съответната техническа спецификация; за чуждестранни лица - в аналогични регистри
съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, не се допуска
съвместяване на транспортните средства!
Изрично е уточнено, че изискването е еднакво за всички обособени позиции и се прилага по отношение на
всяка от тях. Следва да се отстрани установеното несъответствие.
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- част VI – В Заключителни положения на ЕЕДОП са посочени всички относими части/раздели/,
препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз и референтен номер в АОП.
Относно констатираната липса и несъответствие на информацията в представения ЕЕДОП, на
основание чл. 61, т. 5 и 6 от ППЗОП в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление,
участникът следва да представи нови ЕЕДОП – и 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 за участие.
С това комисията приключи своята работа на този етап.
Протоколът е съставен на 26.10.2017г.

Председател: _______П_________ Денка Михайлова
Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД

Членове:
1. ________П_________ Константина Николова
Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД

2. ________П_________ Галя Горанова

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД

3. ________П_________ Десислава Маринова
Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД

4. ________П_________ Симеонка Илиева

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД
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