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ПРОТОКОЛ № 3
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. Валерий Петров Недев – Ст. юрисконсулт
На 20.07.2020 г., упълномощен служител на Община Силистра, посредством Email, подписан с УЕП, на основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, в деня на публикуването в
профила на купувача на Протоколи №№ 1 и 2, е изпратил същите до участниците.
Допълнително представените документи са заведени в деловодната система на
Община Силистра, както следва:
Списък на допълнителните документи
Наш рег. индекс/Дата
ВхК-6883/30.07.2020 г. 08:19:25
ВхК-6894/30.07.2020 г. 10:32:19

Участник
ПРАКТИК ЕООД
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Г-н Недев изчете протоколи №№ 1 и 2 и се запозна с досегашната работа на
комисията, след което попълни декларация за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 2
от ЗОП.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.12 от ППЗОП, комисията в закрито
заседание пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи
относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор. Направени бяха следните констатации:
1.

ПРАКТИК ЕООД

Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Посочената в
ЕЕДОП информация съответства на изискванията за лично състояние и покрива
критериите за подбор.
2.

ЕКО ТРАНСПОРТ ДЗЗД

Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Посочената в
ЕЕДОП информация съответства на изискванията за лично състояние и покрива
критериите за подбор.
Настоящият протокол е изготвен на 04.07.2020 г. и подписан, както следва:
Председател: Весела Димитрова Тодорова
Членове:
1. Николай Михайлов Николов

/п/
/п/

2. Йорданка Йорданова Владимирова

/п/

3. Пламен Стоянов Петров

/п/

4. Валерий Петров Недев

/п/

/п/  ٭Данните са заличени на основание чл. 37 от ЗОП във вр. с Регламент(ЕС) 2016/679
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