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

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОТОКОЛ № 2
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

на комисия, определена със Заповед № ЗК-1059/16.07.2020 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: Весела Димитрова Тодорова – Директор Дирекция „УТ”
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
2. Йорданка Йорданова Владимирова – Директор Дирекция „Икономика”
3. Пламен Стоянов Петров – Нач. отдел „Инфраструктура и околна среда”
4. Анелия Петрова Василева – Главен счетоводител
Комисията проведе закрити заседания в изпълнение на разпоредбата на чл. 54,
ал.7 от ППЗОП, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията разгледа и обсъди представените документи. Направени бяха
следните констатации:

1.

Ай Ти Ди Груп ЕООД.
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Подадена е оферта за ОП 1 – Система за споделени велосипеди – алтернатива на
публичния транспорт, град Силистра.
Участникът е представил:
1.1.Образец № 1 – Опис – коректно попълнен.
1.2.Образец № 2 – ЕЕДОП на Ай Ти Ди Груп ЕООД - в електронен вид, записан на
диск. Документът е подписан надлежно с електронен подпис при спазване
разпоредбите на чл. 40-41 от ППЗОП.
1.2.1. Част ІІ: Информация за икономическия оператор; раздел В: Информация
относно използването на капацитета на други субекти
Участникът е посочил, че ще използва капацитета на други субекти, за да
изпълни критериите за подбор.
1.2.2. Част III: Основания за изключване.
Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри). Съгласно заявените данни участникът покрива изискванията за лично
състояние.
1.2.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност.
Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри). След извършена проверка комисията констатира, че заявените данни са в
съответствие с изискванията на Възложителя.
1.2.4. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
1.2.4.1. критерий за подбор по чл. 61, ал. 1, т. 1, предложение 1.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. в Търговския
регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Заявените от участника
данни съответстват на подадените ГФО и покриват изискванията на Възложителя.
1.2.4.2. критерий за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП.
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Съгласно заявените от участника данни, същият покрива изискванията на
Възложителя.
1.2.5. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Технически и професионални
способности.
1.2.5.1. критерий за подбор по чл. 63, ал.1, т.1, б. "а" от ЗОП.
Съгласно заявените от участника данни, същият покрива изискванията на
Възложителя.
1.2.5.2. критерий за подбор по чл.63,ал.1, т.8 от ЗОП.
Съгласно заявените от участника данни, същият покрива изискванията на
Възложителя.
1.2.5.3. критерий за подбор по чл. 63, ал.1, т.3 от ЗОП.
Съгласно заявените от участника данни, същият покрива изискванията на
Възложителя.
1.3.Образец № 2. - ЕЕДОП на ПЪТПЕРФЕКТ-Т” ЕАД в качеството му на трето лице
по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП - в електронен вид, записан на диск.
Документът е подписан надлежно с електронен подпис при спазване
разпоредбите на чл. 40-41 от ППЗОП.
Във връзка с чл.65, ал. 4 от ЗОП, комисията извърши проверка, както следва:
Част ІІ: Информация за икономическия оператор.
Попълнена коректно.
1.3.1. Част III: Основания за изключване.
Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри). Съгласно заявените данни участникът покрива изискванията за лично
състояние.
1.3.2. Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност.
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Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри). След извършена проверка комисията констатира, че заявените данни са в
съответствие с изискванията на Възложителя.
1.3.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
1.3.3.1. критерий за подбор по чл. 61, ал. 1, т. 1, предложение 1.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. в Търговския
регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Заявените от участника
данни съответстват на подадените ГФО и са в съответствие с изискванията на
Възложителя.
1.3.3.2. критерий за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП.
Съгласно заявените от третото лице данни, същото покрива изискванията на
Възложителя.
1.3.4. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Технически и професионални
способности.
1.3.4.1. критерий за подбор по чл. 63, ал.1, т.1, б. "а" от ЗОП.
Съгласно заявените от третото лице данни, същото покрива изискванията на
Възложителя.
1.3.4.2. критерий за подбор по чл.63,ал.1, т.8 от ЗОП.
Съгласно заявените от третото лице данни, същото покрива изискванията на
Възложителя.
1.3.4.3. критерий за подбор по чл. 63, ал.1, т.3 от ЗОП.
Съгласно заявените от третото лице данни, същото покрива изискванията на
Възложителя.
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Креал - 21 ЕООД.

Подадена е оферта за ОП 2 – Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни
превозни средства с електрозадвижване.
Участникът е представил:
2.1.Образец № 1 – Опис – коректно попълнен.
2.2.Образец № 2 – ЕЕДОП на Креал - 21 ЕООД - в електронен вид, записан на диск.
Документът е подписан надлежно с електронен подпис при спазване
разпоредбите на чл. 40-41 от ППЗОП.
2.2.1. Част ІІ: Информация за икономическия оператор.
Попълнена коректно.
2.2.2. Част III: Основания за изключване.
Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри). Съгласно заявените данни участникът покрива изискванията за лично
състояние.
2.2.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност.
Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри). След извършена проверка комисията констатира, че заявените данни са в
съответствие с изискванията на Възложителя.
2.2.4. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
2.2.4.1. критерий за подбор по чл. 61, ал. 1, т. 1, предложение 1.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. в Търговския
регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Заявените от участника
данни съответстват на подадените ГФО и покриват изискванията на Възложителя.
2.2.4.2. критерий за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП.
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Съгласно заявените от участника данни, същият покрива изискванията на
Възложителя.
2.2.5. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Технически и професионални
способности.
2.2.5.1. критерий за подбор по чл. 63, ал.1, т.1, б. "а" от ЗОП.
2.2.5.1.1. дейности, идентични или сходни с предметана настоящата
обществена поръчка - изработка и/или доставка и монтаж на
метални конструкции.
Посочена е една изпълнена дейност, която е в съответствие с изискванията на
Възложителя.
2.2.5.1.2. дейности, идентични или сходни с предметана настоящата
обществена поръчка - изработка и/или доставка и монтаж на
фотоволтаични инсталации и/или изграждане на зарядна станция
за електромобили.
Посочена е една изпълнена дейност, която е в съответствие с изискванията на
Възложителя.
Съгласно заявените от участника данни, същият покрива изискванията на
Възложителя по чл. 63, ал.1, т.1, б. "а" от ЗОП.

3.

ПРАКТИК ЕООД

Подадена е оферта за ОП 2 – Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни
превозни средства с електрозадвижване.
Участникът е представил:
3.1.Образец № 1 – Опис – коректно попълнен.
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3.2.Образец № 2 – ЕЕДОП на ПРАКТИК ЕООД - в електронен вид, записан на диск.
Документът е подписан надлежно с електронен подпис при спазване
разпоредбите на чл. 40-41 от ППЗОП.
3.2.1. Част ІІ: Информация за икономическия оператор.
Попълнена коректно.
3.2.2. Част III: Основания за изключване.
Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри). Съгласно заявените данни участникът покрива изискванията за лично
състояние.
3.2.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност.
Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри). След извършена проверка комисията констатира, че заявените данни са в
съответствие с изискванията на Възложителя.
3.2.4. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
3.2.4.1. критерий за подбор по чл. 61, ал. 1, т. 1, предложение 1.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. в Търговския
регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Заявените от участника
данни съответстват на подадените ГФО и покриват изискванията на Възложителя.
3.2.4.2. критерий за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП.
Съгласно заявените от участника данни, същият покрива изискванията на
Възложителя.
3.2.5. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Технически и професионални
способности.
3.2.5.1. критерий за подбор по чл. 63, ал.1, т.1, б. "а" от ЗОП.
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3.2.5.1.1. дейности, идентични или сходни с предметана настоящата
обществена поръчка - изработка и/или доставка и монтаж на
метални конструкции.
Посочена е една изпълнена дейност, която е в съответствие с изискванията на
Възложителя.
3.2.5.1.2. дейности, идентични или сходни с предметана настоящата
обществена поръчка - изработка и/или доставка и монтаж на
фотоволтаични инсталации и/или изграждане на зарядна станция
за електромобили.
Не е посочена нито една изпълнена дейност, която да е в съответствие с
изискванията на Възложителя.
Съгласно заявените от участника данни, същият не покрива изискванията на
Възложителя по чл. 63, ал.1, т.1, б. "а" от ЗОП.
Предвид направените констатации, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП,
комисията предоставя на участника възможност в срок от 5 (пет) работни дни от
получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов ЕЕДОП 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 или заявления за
участие.

4.

ЕКО ТРАНСПОРТ ДЗЗД

Подадена е оферта за ОП 1 – Система за споделени велосипеди – алтернатива на
публичния транспорт, град Силистра.
Участникът е представил:
4.1.Образец № 1 – Опис. Липсва втората страница от документа.
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4.2.Споразумение за учредяване на обединение – заверено копие.
Видно от представения документ, парньори в обединението са СОЛЕЙ 06 ООД и
ХИДРОСТРОЙ АД. Страните, във връзка с конкретната поръчка, са договорили:
4.2.1. правата и задълженията на участниците в обединението;
4.2.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
4.2.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
4.2.4. упълномощено е лице, което да подпише и подаде офертата.
Представени са 4 бр. ЕЕДОП. След прегледа на всички документи, комисията
обобщи следното:
4.3.Образец № 2 – ЕЕДОП на СОЛЕЙ 06 ООД – партньор в обединението - в
електронен вид, записан на диск. Документът е подписан надлежно с
електронен подпис при спазване разпоредбите на чл. 40-41 от ППЗОП.
4.3.1. Част ІІ: Информация за икономическия оператор; раздел В: Информация
относно използването на капацитета на други субекти.
Партньорът в обединението е посочил, че ще използва капацитета на други
субекти, за да изпълни критериите за подбор.
Съгласно чл. 65, ал. 7 от ЗОП, доказването изпълнението на критериите за
подбор с капацитета на трети лица следва да се извърши от участника в процедурата, а
не от партньор в обединението.
Информацията относно използването на капацитета на трети лица следва да се
посочи в ЕЕДОП на ЕКО ТРАНСПОРТ ДЗЗД.
4.3.2. Част III: Основания за изключване.
Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри).
4.3.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност.
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Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри). След извършена проверка комисията констатира, че заявените данни са в
съответствие с изискванията на Възложителя.
4.3.4. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
4.3.4.1. критерий за подбор по чл. 61, ал. 1, т. 1, предложение 1.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. в Търговския
регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Заявените от партньора в
обединението данни съответстват на подадените ГФО.
4.3.4.2. критерий за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП.
Съгласно заявените от партньора в обединението данни, същият покрива
изискванията на Възложителя.
4.3.5. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Технически и професионални
способности.
На основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП, съответствието на заявените данни с
критериите за подбор са разгледани общо за обединението.
4.4.Образец № 2 – ЕЕДОП на ХИДРОСТРОЙ АД - парньор в обединението- в
електронен вид, записан на диск. Документът е подписан надлежно с
електронен подпис при спазване разпоредбите на чл. 40-41 от ППЗОП.
Част ІІ: Информация за икономическия оператор.
Попълнена коректно.
4.4.1. Част III: Основания за изключване.
Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри). Съгласно заявените данни партньорът в обединението покрива
изискванията за лично състояние.
4.4.2. Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност.
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Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри). След извършена проверка комисията констатира, че заявените данни са в
съответствие с изискванията на Възложителя.
4.4.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
4.4.3.1. критерий за подбор по чл. 61, ал. 1, т. 1, предложение 1.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. в Търговския
регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Заявените от партньора в
обединението данни съответстват на подадените ГФО.
4.4.3.2. критерий за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП.
Съгласно заявените от партньора в обединението данни, същият покрива
изискванията на Възложителя.
4.4.4. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Технически и професионални
способности.
На основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП, съответствието на заявените данни с
критериите за подбор са разгледани общо за обединението.
4.5.Образец № 2. - ЕЕДОП на А.Д. ХОЛД ООД - в качеството му на трето лице по
смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП - в електронен вид, записан на диск.
Документът е подписан надлежно с електронен подпис при спазване
разпоредбите на чл. 40-41 от ППЗОП.
Във връзка с чл.65, ал. 4 от ЗОП, комисията извърши проверка, както следва:
4.5.1. Част ІІ: Информация за икономическия оператор.
Не са спазени разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и 2 от ЗОП. Дружеството не е
посочило „бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация”.
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4.5.2. Част III: Основания за изключване.
Не са спазени разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и 2 от ЗОП. Дружеството не е
посочило „бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация”.
4.5.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност.
Дружеството е декларирало, че има вписване в професионален и търговски
регистри.
Не са спазени разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и 2 от ЗОП. Дружеството не е
посочило „бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация”.
4.5.4. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
Неприложимо.
4.5.5. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Технически и професионални
способности.
На основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП, съответствието на заявените данни с
критериите за подбор са разгледани общо за обединението.
4.6.Образец № 2 – ЕЕДОП на ЕКО ТРАНСПОРТ ДЗЗД - в електронен вид, записан на
диск. Документът е подписан надлежно с електронен подпис от лицето,
упълномощено да представлява обединението.
4.6.1. Част ІІ: Информация за икономическия оператор; раздел В: Информация
относно използването на капацитета на други субекти.
Участникът не е посочил, че ще използва капацитета на други субекти, за да
изпълни критериите за подбор. Информацията е посочена в ЕЕДОП на СОЛЕЙ 06 ООД –
партньор в обединението.
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Съгласно чл. 65, ал. 7 от ЗОП, доказването изпълнението на критериите за
подбор с капацитета на трети лица следва да се извърши от участника в процедурата, а
не от партньор в обединението.
Като се има и предвид, че в т.2.5.1. и т. 2.6. от Споразумението за учредяване
на обединението е посочено, че дейностите по изпълнение на поръчката ще се
изпълняват в равен дял, информацията относно използването на капацитета на трети
лица следва да се посочи в ЕЕДОП на ЕКО ТРАНСПОРТ ДЗЗД.
4.6.2. Част III: Основания за изключване.
Попълнена е изискуемата информация. Посочен е достъп до база данни
(публични регистри).
4.6.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност.
Попълнена е изискуемата информация. Посочен е достъп до база данни
(публични регистри).
4.6.4. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
4.6.4.1. критерий за подбор по чл. 61, ал. 1, т. 1, предложение 1.
Заявените от обединението данни съответстват на информацията, посочена от
партньорите в обединението и са в съответствие с изискванията на Възложителя.
4.6.4.2. критерий за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП.
Заявените от обединението данни съответстват на информацията, посочена от
партньорите в обединението и са в съответствие с изискванията на Възложителя
4.6.5. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Технически и професионални
способности.
4.6.5.1. критерий за подбор по чл. 63, ал.1, т.1, б. "а" от ЗОП.
Заявените от обединението данни съответстват на информацията, посочена от
партньорите в обединението и са в съответствие с изискванията на Възложителя.
4.6.5.2. критерий за подбор по чл.63,ал.1, т.8 от ЗОП.
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Заявените от обединението данни съответстват на информацията, посочена от
партньорите в обединението и третото лице.
4.6.5.3. критерий за подбор по чл. 63, ал.1, т.3 от ЗОП.
Заявените от обединението данни съответстват на информацията, посочена от
партньорите в обединението и са в съответствие с изискванията на Възложителя.
Предвид направените констатации, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП,
комисията предоставя на участника възможност в срок от 5 (пет) работни дни от
получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов ЕЕДОП 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 или заявления за
участие.

5.

СОЛЕЙ 06 ООД

Подадена е оферта за ОП 2 – Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни
превозни средства с електрозадвижване.
Участникът е представил:
5.1.Образец № 1 – Опис – коректно попълнен.
5.2.Образец № 2 – ЕЕДОП на СОЛЕЙ 06 ООД - в електронен вид, записан на диск.
Документът е подписан надлежно с електронен подпис при спазване
разпоредбите на чл. 40-41 от ППЗОП.
5.2.1. Част ІІ: Информация за икономическия оператор.
Попълнена коректно.
5.2.2. Част III: Основания за изключване.
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Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри). Съгласно заявените данни участникът покрива изискванията за лично
състояние.
5.2.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност.
Попълнена коректно. Посочена е информация за достъп до база данни (публични
регистри). След извършена проверка комисията констатира, че заявените данни са в
съответствие с изискванията на Възложителя.
5.2.4. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
5.2.4.1. критерий за подбор по чл. 61, ал. 1, т. 1, предложение 1.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. в Търговския
регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Заявените от участника
данни съответстват на подадените ГФО и покриват изискванията на Възложителя.
5.2.4.2. критерий за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП.
Съгласно заявените от участника данни, същият покрива изискванията на
Възложителя.
5.2.5. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Технически и професионални
способности.
5.2.5.1. критерий за подбор по чл. 63, ал.1, т.1, б. "а" от ЗОП.
5.2.5.1.1. дейности, идентични или сходни с предметана настоящата
обществена поръчка - изработка и/или доставка и монтаж на
метални конструкции.
Посочена е една изпълнена дейност, която е в съответствие с изискванията на
Възложителя.
5.2.5.1.2. дейности, идентични или сходни с предметана настоящата
обществена поръчка - изработка и/или доставка и монтаж на
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фотоволтаични инсталации и/или изграждане на зарядна станция
за електромобили.
Посочена е една изпълнена дейност, която е в съответствие с изискванията на
Възложителя.
Съгласно заявените от участника данни, същият покрива изискванията на
Възложителя по чл. 63, ал.1, т.1, б. "а" от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа
грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор, посочва същите в настоящия протокол. Документът се изпраща на всички
кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
В срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, кандидатите и
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП 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 или заявления за участие.
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Комисията напомня на всички участници, че считано от 27 юли
ще преустановят функционирането си сайтовете на Имотен регистър,
Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска
цел http://brra.bg/ и https://icadastre.bg/.
Техните
функции
ще
https://portal.registryagency.bg/.

поеме

единният

портал

Информацията за достъп до база данни (публични регистри) в
новопредставените документи следва да се изпише коректно.
За повече информация:
https://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/starti-edportal-na-imotniya-registr-trgovsk/.

Настоящият протокол е изготвен на 27.07.2020 г. на основание чл.54, ал.7 от
ППЗОП и подписан, както следва:

Председател: Весела Димитрова Тодорова
Членове:
1. Николай Михайлов Николов

/п/

2. Йорданка Йорданова Владимирова

/п/

3. Пламен Стоянов Петров

/п/

4. Анелия Петрова Василева

/п/

/п/

/п/  ٭Данните са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

www.interregrobg.eu
Проект “SEVEN-T”, Проектен код ROBG - 432
Бенефициент Община Силистра
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския
съюз.
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