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ПРОТОКОЛ № 3
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
комисия, определена със Заповед № ЗК-1585/05.10.2018 г. на д-р Юлиян
Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9
от ЗОП, в състав:
Председател: инж. В. Д. Т – Директор Дирекция „УТ”
Членове:
1. В. П. Н. – Гл. Юрисконсулт
2. арх. М. Г. Н. – Главен архитект
На 27.11.2018 г., упълномощен служител на Община Силистра, посредством Email, подписан с КЕП, е изпратил до участника писмо, с което на основание чл.104,
ал.4 от ЗОП е предоставила на участника възможност да представи нов еЕЕДОП за
всяка от обособените позиции.
На 05.12.2018 г. комисията проведе закрито заседание за разглеждане на
допълнителните документи. Поради отсъствието на Н. М. Н., в състава на комисията
участва В. П. Н. Същият изчете протоколите от досегашната работа на комисията и
подписа декларация за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
В законоустановения срок участникът е представил изискуемите документи.
Председателят на комисията отвори запечатаната опаковка. Комисията констатира
наличието на диск, съдържащ два файла – еЕЕДОП за всяка от обособените позиции.
Представените нови декларации под формата на еЕЕДОП за всяка от
обособените позиции са подписани с КЕП от представляващия дружеството. След като
прегледа съдържанието им, комисията констатира, че декларираните обстоятелства
покриват изискванията за лично състояние и критериите за подбор за всяка от
обособените позиции.
Предвид гореизложеното, комисията направи следното класиране:
място в
класирането

участник
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Настоящия протокол е изготвен на 06.12.2018 г. и подписан, както следва:

Председател:
В. Д. Т.

_________п____________

Членове:
В. П. Н.

_________п____________

М. Г. Н.

_________п____________

/п/ ٭данните са заличени на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД
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