ПРОТОКОЛ №1
Днес 18.01.2016 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията
по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-192/18.01.2016 г. на Кмета на
Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с
участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедзфа с предмет:
„Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти - брегозащитни мероприятия и
почистване реки на територията на Община Велико Търново" с уникален номер
00073-2015-0031 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 03.12.2015 г. с
ID 700619 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и
устройство на територията" в Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.

Надя Петрова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки";
Русанка Александрова - Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване";
инж. Свилен Димитров от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" -ЕООД;
инж. Цанко
Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура";

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цанко
„Техническа инфраструктура";

Бояджиев - Началник отдел

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя
собственост и обществени поръчки";

Директор

Петрова

Дирекция

„Общинска

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Зорница Кънчева-Миладинова - Началник отдел „Околна среда" в Община Велико
Търново;
2. Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" в Община Велико Търново;
3. инж. Ивайло
Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура";
4. Ана ]
. Тодорова - Главен експерт отдел „Бюджет";
5. инж. Вяра
Димитрова - Главен експерт отдел „Техническа
инфраструктура";
6. инж. Сергей Стойков - „ИНВЕСТСТРОЙ 92" - ЕООД;
7. арх. Лора Бъчварова - Главен експерт в отдел УТ в Община Велико Търново;
8. инж. Валентина
Миткова - Началник отдел „Териториално развитие";
9. Николина
Ангелова - Христова- Старши експерт отдел ОП;
10. Даниела
Данчева - Началник отдел „Бюджет";
11. арх. Николай Малаков - Главен архитект на Община Велико Търново;
12. Теодора Минкова - Началник отдел „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново;
13. Мариян Маринов - Директор на дирекция БФ в Община Велико Търново;
14. арх. Николай Миладинов - Главен експерт в отдел „Устройство на територията";
15. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
Поради отсъствието на инж. Цанко
Бояджиев - Началник отдел
„Техническа инфраструктура" в Община Велико Търново, неговото място беше заето

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
от инж. Ивайло
Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура" в
Община Велико Търново като резервен член.
Преди започване на работата всички членове на комисията подписаха
декларации по чл. 35, ал.1, т.1, т.2, т.З, т.4 и чл. 35, ал.2 от ЗОП, неразделна част от
настоящият протокол.
Председателя на комисията изчете на присъстващите Заповед № РД 22192/18.01.2016 г. на Кмета на Община В. Търново.
Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При
отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 68, ал.4, ал.5 от ЗОП.
I. Оферта с вх. № 5300-285/15.01.2016 г. в 09:44 ч. на „Стройексперт инженеринг" ЕООД, гр. София, п.к. 1202, ул. „Кръстец" № 9, ет. 3, ап. 4, тел.: 02/
931 30 27, факс: 02/ 931 31 89, лице за контакт: инж. Николай Карафизиев, e-mail:
seestrov@mbox.contact.bg, съдържа: плик №1 „Документи за подбор", плик №2
„Предложение за изпълнение на поръчката" и плик №3 „Предлагана цена":
Плик №1 „Документи за подбор":
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата /образец
1/, подписан и подпечатан от инж. И. Карафизиев - Управител - стр. 1-3
2. Административни сведения /образец 2/, подписани и подпечатани от инж. Н.
Карафизиев - стр. 4-5
3. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1,
т.1 („а", „б", „в", „г", и „д"), т.2, т.З и т.4; чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП /образец 3/,
подписана и подпечатана от инж. П. Карафизиев - Управител - стр. 6-7
4. Документ за внесена гаранция за участие на стойност 500.00 лв. от дата
11.01.2016 г . - с т р . 8
5. Информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на
гаранцията за участие в парична форма /образец 7/, подписана и подпечатана от инж. Н.
Карафизиев - Управител - стр. 9
6. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по
чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП /образец 9/, подписан и подпечатан от инж. И. Карафизиев Управител - стр. 10-11
7. Заверени копия от Договор за възлагане на обществена поръчка,
удостоверение за добро изпълнение и референция - стр. 12-20
8. Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата /образец 10/,
подписан и подпечатан от инж. П. Карафизиев - Управител - стр. 21-25
9. Декларации по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт, подписани от
експертите - стр. 26-33
10. Заверени копия от Дипломи за завършено образование, удостоверения за
пълна проектантска правоспособност, заповед от Агенция по кадастъра, свидетелство
за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, удостоверение за
упражняване на технически контрол, сертификат от камара на инженерите в
инвестиционното проектиране и удостоверение за добро изпълнение - стр. 34-60
11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал.7 от ЗОП,
както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП и за липса на пречки за
участие в процедура по ЗОП /образец 11/, подписана и подпечатана от инж. Н.
Карафизиев - Управител - стр. 61

12. Договор за услуга /Проект/, подписан на всяка страница - стр. 62-68
13. Заверени копия от Сертификати, удостоверения, заповед, свидетелство и
фактури-стр. 69-81

II. Оферта с вх. № 5300-310/15.01.2016 г. в 14:21 ч. на „Фичето" ЕООД, гр.
Габрово, п.к. 5300, ул. „Станционна" № 3 - западен вход, тел.: 066/ 80 90 47, моб.:
0888/ 45 15 50, лице за контакт: инж. Богомил
Белчев, e-mail:
bogomil.belchev@gmail.com, съдържа: плик №1 „Документи за подбор", плик №2
„Предложение за изпълнение на поръчката" и плик №3 „Предлагана цена":
Плик №1 „Документи за подбор":
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата /образец
1/, подписан и подпечатан от инж. Б. Белчев - Управител - стр. 1-3
2. Административни сведения /образец 2/, подписани и подпечатани от Б. Белчев
- стр. 4-5
3. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1,
Т.1 („а", „б", „в", „г", и „д"), Т.2, т.З и т.4; чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП /образец 3/,
подписана от Б. Белчев - стр. 6-8
4. Документ за внесена гаранция за участие за участие на стойност 500.00 лв. от
дата 13.01.2016 г . - с т р . 9
5. Информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на
гаранцията за участие в парична форма /образец 7/, подписана и подпечатана от Б.
Белчев - Управител - стр. 10
6. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по
чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП /образец 9/, подписан и подпечатан от Б. Белчев - Управител стр, 11-12
7. Заверени копия от Удостоверения за добро изпълнение и референция - стр.
13-17
8. Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата /образец 10/,
подписан и подпечатан от Б. Белчев - Управител - стр. 18-19
9. Копия от Удостоверения за пълна проектантска правоспособност.
Автобиографии подписани от членовете на екипа, Списък на проектирани обекти в
периода 1008 - 2014 г., подписан от инж. Б. Белчев, Декларации подписани от
членовете на екипа, че са на разположение за поемане на работата по обекта, Договори
между фирмата и членовете на екипа за ангажираност, подписани и подпечатани от
двете страни. Списък на проектирани и/или изградени обекти с пълното им
наименование, местонахождение и технически параметри, подписан от инж. М.
Милчев, Заверено копие от биографична справка на Ст. Стойнев, Заверено копие от
трудова биография на И. Милошев, Копие от удостоверение за упражняване на
технически контрол - стр. 20-93
10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал.7 от ЗОП,
както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП и за липса на пречки за
участие в процедура по ЗОП /образец 11/, подписана и подпечатана от Б. Белчев Управител - стр. 94-95
Комисията установи, че плик № 3 "Предлагана цена" па участник „Фичето"
ЕООД, с ЕИК: 107596244, с адрес за кореспонденция: град Габрово, ПК 5300, ул.
„Станционна" № 3 - западен вход, тел.: 066/ 80 90 47, моб.: 0888/ 45 15 50, лице за

контакт: инж. Богомил Белчев, e-mail: bogomil.belchev@gmail.com, прозира по начин,
по който е видима информацията за възнаграждението, като се чете:
1 .Брегозащитни мероприятия на бряг на река Белица в района на Килифаревски
манастир - 14500 (четеринадесет хиляди петстотин лева) без ДДС.
2. Почистване на наноси и дървета: 75000 (седемдесет и пет хиляди лева) без
ДДС.
През затворения плик е възможно да се идентифицират по несъмнен начин цифри и
букви от съдържащия се в него документ образец № 15 «Предлагана цена». Съгласно
предварително обявените условия и императивните изисквания на ЗОП плик № 3
„Предлагана цена" трябва да е непрозрачен./ чл.57, ал.2 от ЗОП/.
Понятието "непрозрачност" на плика е въведено за гарантиране тайната на ценовите
предложения на участниците до отварянето им в публичното заседание по реда на чл.
69а, ал. 4 ЗОП. Волята на законодателя е да се препятства и най-малката възможност за
предварително узнаване на съдържанието на цялото или на части от ценовото
предложение на даден участник, което би могло да повлияе върху класирането на
участниците.
Комисията единодушно решава, че е налице правно основание за отстраняване на
участника от последваш:о участие в процедурата на правно основание чл. 69, ал.1, т.4 от
ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2,
т.З от ЗОП, поради което го предлага за отстраняване.
В плик № 3 се поставя ценовото предложение на участника -образец № 15 «Предлагана
цена», който се отваря едва след приключване на етапа за проверка на документите за
подбор и техническото предложение на участниците, за които е установено, че
отговарят на изискванията на възложителя. Отварят се ценовите оферти само на тези
участници, които са допуснати до този етап.
Участникът не е спазил императивни изисквания на ЗОП, относно задължителното
представяне на информацията за ценовото предложение в непрозрачен плик № 3
«Предлагана цена» и не е спазил указанията на документацията. Гореизложените
обстоятелства мотивират комисията да предложи участника за отстраняване от
последвагцо участие в процедурата.
Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за защита
на конкуренцията и Върховния административен съд като висш правораздавателен
орган, пример за която са Решение № 929 от 27.01.2015 г. на ВАС по адм. д. №
11609/2014 г., IV о., докладчик председателят Нина Докторова ;Решение № 3919 от
18.03.2011 г. на ВАС по адм. д. № 921/2011 г., IV о., докладчик съдията Галина
Карагьозова; Решение № 3919 от 18.03.2011 г. на ВАС по адм. д. № 921/2011 г., IV о.,
докладчик съдията Галина Карагьозова;Решение № 14153 от 29.10.2013 г. на ВАС по
адм. д. № 10417/2013 г., IV о., докладчик председателят Аделина Ковачева и др.
С оглед прилагане на принципите на равнопоставеност, съгласно чл. 2 от ЗОП и
предвид установяване на прозрачност на плик № 3 на участник „Фичето" ЕООД,
комисията извърши проверка за спазване на императивното изискване за непрозрачност
на плик № 3, регламентирано в чл. 57, ал.2 от ЗОП от всички участници.
Ш. Оферта с вх. № 5300-322/15.01.2016 г. в 16:28 ч. на „РОСА" ООД, гр.
Велико Търново, п.к. 5000, ул. „България" № 25, ет. 1, тел.: 062/ 62 90 11, факс: 062/
60 15 36, лице за контакт: Георги Терзиев, e-mail: rossa vt@abv.bg, съдържа: плик

№1 „Документи за подбор", плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и
плик №3 „Предлагана цена":
Плик №1 „Документи за подбор":
1. Електронен носител.
2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата /образец
1/, подписан и подпечатан от инж. Г. Терзиев - Управител -стр. 1-2
3. Административни сведения /образец 2/, подписани и подпечатани от инж. Г.
Терзиев - стр.3-4
4. Заверено копие от Булстат -стр. 5
5. Заверено копие от Удостоверение за данъчна регистрация - стр. 6 '
6. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП за липсата па обстоятелства по чл. 47, ал.1,
Т.1 („а", „б", „в", „г", и „д"), Т.2, т.З и т.4; чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП /образец 3/,
подписана и подпечатана от инж. Г. Терзиев - Управител - стр. 7-8
7. Документ за внесена гаранция за участие на стойност 500.00 лв. от дата
12.01.2016 г , - с т р . 9
8. Информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на
гаранцията за участие в парична форма /образец 7/, подписана и подпечатана от инж. Г.
Терзиев-стр. 10
9. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по
чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП /образец 9/, подписан и подпечатан от инж. Г. Терзиев Управител - стр. 11-12
10. Заверени копия от Референции - стр. 13-14
11. Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата /образец 10/,
подписан и подпечатан от инж. Г. Терзиев - Управител - стр. 15-17
12. Заверени копия от Удостоверения за пълна проектантска правоспособност,
дипломи за завършено образование и застрахователни полици - стр. 18-32
13. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал.7 от ЗОП,
както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП и за липса на пречки за
участие в процедура по ЗОП /образец 11/, подписана и подпечатана от инж. Г. Терзиев
- Управител - стр. 33
Комисията установи, че плик № 3 "Предлагана цена" на участник „РОСА"
ООД, гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „България" № 25, ет. 1, тел.: 062/ 62 90 11,
факс: 062/ 60 15 36, лице за контакт: Георги Терзиев, e-mail: rossa vt@abv.bg,
прозира по начин, по който е видима информацията за възнаграждението, като се чете:
Позиция 1 .Брегозащитни мероприятия на бряг на реКа Белица в района на
Килифаревски манастир - 14 583,33 лв.
Позиция 2. Брегозащитни дейности и възстановяване и възстановяване на
проводимостта на р. Янтра в обхвата на град В. Търново
-2.1. Първи участък: 200 м преди стоманобетонов мост на улица „Сан Стефано"
(за „Карат електроникс" АД ) и 570 м след него по течението на р. Янтра - с
обща дължина 770 м - 14 470 лв.
- 2.2. Втори участък - 100 м преди въжения мост на р. Янтра (кв. „Чолаковци")
и 520 м след него по течението на реката в индустриална зона „Дълга лъка"- с
обща дължина 620 м - 11 650 лв.
- 2.3. Трети участък - 280 м преди бент баража при ул. „Крайбрежна" -каменен
мост на кв. „Света гора" - и 450 м след моста по течението на реката при ул.
„Григорий Цамблак" - 26 320 лв.
- 2.4. Четвърти участък

През затворения плик е възможно да се идентифицират по несъмнен начин цифри и
букви от съдържащия се в него документ образец № 15 «Предлагана цена». Съгласно
предварително обявените условия и императивните изисквания на ЗОП плик № 3
„Предлагана цена" трябва да е непрозрачен./ чл.57, ал.2 от ЗОП/.
Понятието "непрозрачност" на плика е въведено за гарантиране тайната на ценовите
предложения на участниците до отварянето им в публичното заседание по реда на чл.
69а, ал. 4 ЗОП. Волята на законодателя е да се препятства и най-малката възможност за
предварително узнаване на съдържанието на цялото или на части от ценовото
предложение на даден участник, което би могло да повлияе върху класирането на
участниците.
Комисията единодушно решава, че е налице правно основание за отстраняване на
участника от последващо участие в процедурата на правно основание чл. 69, ал.1, т.4 от
ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2,
т.З от ЗОП, поради което го предлага за отстраняване.
В плик № 3 се поставя ценовото предложение на участника -образец № 15 «Предлагана
цена», който се отваря едва след приключване на етапа за проверка па документите за
подбор и техническото предложение на участниците, за които е установено, че
отговарят на изискванията на възложителя. Отварят се ценовите оферти само на тези
участници, които са допуснати до този етап.
Участникът не е спазил императивни изисквания на ЗОП, относно задължителното
представяне на информацията за ценовото предложение в непрозрачен плик № 3
«Предлагана цена» и не е спазил указанията на документацията. Гореизложените
обстоятелства мотивират комисията да предложи участника за отстраняване от
последващо участие в процедурата.
Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за защита
на конкуренцията и Върховния административен съд като висш правораздавателен
орган, пример за която са Решение № 929 от 27.01.2015 г. на ВАС по адм. д. №
11609/2014 г., IV о., докладчик председателят Нина Докторова ;Решение № 3919 от
18.03.2011 г. на ВАС по адм. д. № 921/2011 г., IV о., докладчик съдията Галина
Карагьозова; Решение № 3919 от 18.03.2011 г. на ВАС по адм. д. № 921/2011 г., IV о.,
докладчик съдията Галина Карагьозова;Решение № 14153 от 29.10.2013 г. на ВАС по
адм. д. № 10417/2013 г., IV о., докладчик председателят Аделина Ковачева и др.

IV. Оферта с вх. № 5300-326/15.01.2016 г. в 16:49 ч. на „ЛТ Консулт" ЕООД,
гр. София, п.к. 1309, ул. „Познтано" № 136А, ет. 5, ан. 25, тел.: 02/ 421 91 63, факс:
02/ 421 91 63, лице за контакт: Любен Бояров, e-mail: It co@abv.bg, съдържа: плик
№1 „Документи за подбор", плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и
плик №3 „Предлагана цена":
Плик №1 „Документи за подбор":
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата /образец
1/, подписан и подпечатан от Ан. Боярова - Управител - стр. 1-4
2. Административни сведения /образец 2/, подписани и подпечатани от Ан.
Боярова-стр. 5-6
3. Заверени копие от Булстат - стр. 7
4. Заверено копие от извадка от Търговския регистър - стр. 8

5. Заверени копия от Застрахователна полица, Клауза към „Професионална
отговорност на проектанта", Анекс към застрахователна полица. Добавка към полица и
Сертификати - стр. 9-15
6. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47, алЛ,
Т.1 („а'', ,.б'\ „в", „г", и .,д"), Т.2, т.З и т.4; чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП /образец 3/,
подписана от Ан. Боярова - Управител - стр. 16-17
7. Документ за внесена гаранция за участие на стойност 500.00 лв. от дата
13.01.2016 г . - с т р . 18
8. Банкова гаранция за участие в обществена поръчка с предмет /образец 4/ Неприложим - стр. 19-20
9. Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена
поръчка с предмет /образец 5/ - Неприложим - стр. 21-22
10. Банкова гаранция за авансово плащане по договор за обществена поръчка
/образец 6/ - Неприложим - стр. 23
11. Информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на
гаранцията за участие в парична форма /образец 7/, подписана и подпечатана от Ан.
Боярова - Управител - стр. 24
12. Информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие
/образец 8/ - Неприложим - стр. 25
13. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по
чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП /образец 9/, подписан и подпечатан от Ан. Боярова - Управител
- стр. 26-27
14. Заверени копия от Референция и удостоверения за добро изпълнение - стр.
28-30
15. Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата /образец 10/,
подписан и подпечатан от Ан. Боярова - Управител - стр. 31-49
16. Заверени копия от Удостоверения за пълна проектантска правоспособност.
Сертификат за завършен курс на обучение. Удостоверение за ограничена проектантска
правоспособност. Удостоверение за упражняване на технически контрол. Дипломи за
завършено образование, Свидетелство за научно звание - стр. 50-86
17. Декларации по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт, подписана от
експертите - стр. 87-99
18. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал.7 от ЗОП,
както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП и за липса на пречки за
участие в процедура по ЗОП /образец 11/, подписана и подпечатана от Ан. Боярова Управител - стр. 100
19. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /образец 12/ Неприложим - стр. 101-102
20. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП, подписана и подпечатана от Ан.
Боярова - Управител - стр. 103
21. Договор за услуга / Проект/ - стр. 104-111
Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при
мотиви отразени в протокола от работата па комисията.
-

Оферта с вх. № 5300-310/15.01.2016 г. в 14:21 ч. на „Фичето" ЕООД, гр.
Габрово, п.к. 5300, ул. „Станциоппа" № 3 - западен вход, тел.: 066/ 80 90 47,
моб.: 0888/ 45 15 50, лице за контакт: инж. Богомил Белчев, e-mail:
bogomil.belchey@gmail.com.

-

Оферта с вх. № 5300-322/15.01.2016 г. в 16:28 ч. на „РОСА" ООД, гр. Велико
Търново, п.к. 5000, ул. „България" № 25, ет. 1, тел.: 062/ 62 90 11, факс: 062/
60 15 36, лице за контакт: Георги Терзиев, e-mail: rossa vt@abv.bg
Комисията допуска до разглеждане в съответствие с предварително
обявените условия следните оферти:

-

Оферта с вх. № 5300-285/15.01.2016 г. в 09:44 ч. на „Стройексперт инженеринг" ЕООД, гр. София, п.к. 1202, ул. „Кръстец" № 9, ет. 3, ап. 4,
тел.: 02/ 931 30 27, факс: 02/ 931 31 89, лице за контакт: инж. Николай
Карафизиев, e-mail: seestroy@mbox.contact.bg
Оферта с вх. № 5300-326/15.01.2016 г. в 16:49 ч. на „ЛТ Консулт" ЕООД, гр.
София, п.к. 1309, ул. „Позитано" № 136А, ет. 5, ап. 25, тел.: 02/ 421 91 63,
факс: 02/ 421 91 63, лице за контакт: Любен Бояров, e-mail.

-

На следващото си заседание, комисията ще обсъди наличието и редовността на
представените документи в плик №1 от офертите. Комисията ще обективира
резултатите от своята работа в протокол, в който ще се опишат изчерпателно
липсващите документи и констатираните несъответствия с критериите за подбор, като
ще определи срок за представянето им, еднакъв за всички участници.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Комисията приключи работа в 15:15 часа.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. Динко Кечев - Ди1^еК'Тор" на -дирекция „Строителство
територията" в ОбщинаЗеяйко Търново

и устройство

на

И ЧЛЕНОВЕ:
/.i.t.

/ J^a^;^я Петррва/г директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки" /

/ уусаНШ^^Александрова - Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване" /

/ и ^ 1 К щ л е а 4 1 и м и т р о в - „ИНВЕСТСТРОЙ - 92" ЕООД /
4-

:

/ инж. Ивайло ^

-^

Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура" /

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!

