ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 01- 180 от 25.03.2016 г.
на Ивайло Калфин министър на труда и социалната политика за разглеждане,
оценяване и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с обект строителство и предмет: „Извършване на
основни и текущи ремонти в сгради предоставени на МТСП и структурните му
звена“ с уникален номер на поръчката в Регистъра на Агенцията по обществени
поръчки 00422-2016-0009, открита с Решение №РЕ-ОП-13 от 25.02.2016 г. на
министъра на труда и социалната политика.
На 25.03.2016 г. в Зала 2 в административната сграда на Министерство на труда и
социалната политика от 11:00 часа комисия, назначена със заповед № РД 01- 180 от
25.03.2016 г. на Ивайло Калфин – министър на труда и социалната политика, в състав:
Председател:
Наталия Иванова – началник на отдел „Управление на собствеността“, дирекция
„Финанси и управление на собствеността“ притежаваща професионална компетентност,
свързан с предмета на поръчката;
Членове:
1. Момчил Масларов – началник отдел „Правно обслужване“ в дирекция ПАОЧР,
притежаващ юридическа правоспособност;
2. Евелина Пейчинова – главен експерт в отдел „Счетоводство“, дирекция
„Финанси и управление на собствеността“;
3. Петър Рафаилов – външен експерт, вписан в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП
под № ВЕ – 287, притежаващ професионална компетентност, свързан с предмета на
поръчката;
4. Стелиян Железов – външен експерт, вписан в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП
под № ВЕ – 1413, притежаващ професионална компетентност, свързан с предмета на
поръчката;
проведе публично заседание за разглеждане офертите на участници в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти в
сгради предоставени на МТСП и структурните му звена“.
Поради служебната и лична ангажираност на двама от членовете на комисията,
съответно Наталия Иванова – началник на отдел „Управление на собствеността“ и Стелиян
Железов – външен експерт, същите бяха заменени от резервните членове, съответно Георги
Бояджиев – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“ и Людмила Пътникова –
главен експерт в отдел „Счетоводство“.
Комисията започна работата си след получаване на списъка с участниците,
представили оферти в деловодството на Министерството на труда и социалната политика.
До крайния срок за получаване на оферти - 17:00 часа на 24.03.2016 г, в
деловодството на МТСП са постъпили 2 (две) оферти. Подадените оферти са в запечатан,
непрозрачен плик с ненарушена цялост, вписани в Регистъра на подадените оферти, както
следва:
1. Оферта с вх. № 71-54/24.03.2016 г. постъпила в 13:16 ч. от Консорциум
„Хидро Билд Сгради“;
2. Оферта с вх. № 71-55/24.03.2016 г. постъпила в 15:11 ч. от „Сънником“
ЕООД.
След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всички
редовни и резервни членове на комисията подписаха декларации в съответствие с
изискването на чл. 35, ал. 3 от ЗОП.
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В проведеното публично заседание присъстваха упълномощени представител на
участниците, както следва:
- Бисер Павлов, прокурист на „Сънником“ ЕООД;
- Радослав Владимиров Ангелов, представител на Консорциум „Хидро Билд
Сгради“, упълномощен с пълномощно;
Комисията запозна присъстващите в залата със Заповед № РД 01-180 от 25.03.2016
г. на възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Извършване на
основни и текущи ремонти в сгради предоставени на МТСП и структурните му звена“.
I. В изпълнение на чл.68, ал.4 и ал. 5 от ЗОП комисията пристъпи към отваряне на
постъпилите оферти и проверка за наличието на три отделни запечатани плика по реда на
тяхното получаване:
1.
Офертата на Консорциум „Хидро Билд Сгради“ с вх. № 71-54/24.03.2016
г. постъпила в непрозрачен плик с ненарушена цялост, който съдържа три отделни
запечатани и с неувредена цялост плика. Трима от членовете на комисията и
представителя на „Сънником“ ЕООД подписаха плик № 3 „Предлагана цена”.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката”. Документите в Плик № 2 бяха подписани от трима от членове на комисията,
същите бяха предложени за подпис на представителя на „Съником“ ЕООД, който отказа
да ги подпише. След което беше отворен Плик № 1 „Документи за подбор”. Комисията
оповести документите, които съдържа Плик № 1 и установи съответствие на документите
в плик № 1 със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП на участника.
2.
Офертата на „Съником“ ЕООД с вх. № 71-55/24.03.2016 г. постъпила в
непрозрачен плик с ненарушена цялост, който съдържа три отделни запечатани и с
неувредена цялост плика. Трима от членовете на комисията и представителя на
Консорциум „Хидро Билд Сгради“ подписаха плик № 3 „Предлагана цена”.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката”. Документите в Плик № 2 бяха подписани от трима от членове на комисията и
представителя на Консорциум „Хидро Билд Сгради“, след което беше отворен Плик № 1
„Документи за подбор”. Комисията оповести документите, които съдържа Плик № 1 и
установи съответствие на документите в плик № 1 със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от
ЗОП на участника.
С това на 25.03.2016 г. приключи публичната част от процедурата.
Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на
документите на участниците, представени в Плик № 1 „Документи за подбор“ за
установяване на съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя
Първи по ред бяха разгледани документите, съдържащи се в плик № 1 на
Консорциум „Хидро Билд Сгради“.
В резултат на извършената проверка за съответствие с изискванията на
възложителя на представените от Консорциум „Хидро Билд Сгради“, документи в плик
№ 1 комисията установи, че участникът е представил следните документи:
ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
Оферта и Списък на документите и
информацията, съдържащи се в офертата,
1. подписан от представляващия участника (Приложение 1)

Да

2

Представяне на участника, което включва
(Приложение 2):

Да, посочени ЕИК на участниците в консорциума

a.
посочване
на
Единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за
търговския регистър, БУЛСАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие
със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция
при
провеждането
на
процедурата.
идентифициращата информация следва да
съдържа достатъчно данни за правната
индивидуализация на участника, в т.ч.
правосубектност; постоянен адрес или
седалище и адрес на управление; управителни
органи и представителство; вписване в
търговски регистри и/или регистрация в
съдебни или административни органи и/или
обявяване в публични актове, съгласно
законодателството на държавата, в която
участникът е установен.
б. Доказателства за упражняване на
професионална дейност по чл. 49, ал. 1

2.

2.2.1
Документ, доказващ членството на
участника в Строителната камара - заверено
копие; регистрация в строителната камара за
изграждане на строежи от първа група строежи от първа до пета категория; втора
група - строежи от първа до четвърта
категория; трета група - строежи от първа
категория до трета категория; четвърта
група - строежи от първа до четвърта
категория; пета група;
2.2.2
Заверено
копие
на
валидно
удостоверение за вписване в ЦПРС за
изпълнение на обекти от първа група, строежи
по чл. 137, ал.1, т.1, буква „М”; т.4, буква „Е”
и т.5, буква „Е”;
За чуждестранните участници трябва да има
наличието на съответно право, за което се
представя документ, доказващ еквивалентното
право и/или декларация, че чуждестранният
участник притежава съответното право.

Удостоверение № I – TV 013967 е вписан в ЦПРС
за изпълнение на строежи от Първа група и
строежи от първа до пета категория;
Удостоверение № ІI – TV 003823 е вписан в
ЦПРС за изпълнение на строежи от Втора група
строежи от транспортната инфраструктура и
Строежи от трета и четвърта категория;
Удостоверение № ІІI – TV 004432 е вписан в
ЦПРС за изпълнение на строежи от Трета група
строежи от енергийната инфраструктура и
Строежи от първа до трета категория;
Удостоверение № ІV – TV 006809 е вписан в
ЦПРС за изпълнение на строежи от Четвърта
група строежи от транспортната инфраструктура и
Строежи от първа до четвърта категория;
Удостоверение № V – TV 009792 е вписан в ЦПРС
за изпълнение на строежи от Пета група строежи
Удостоверение № I – TV 011996 е вписан в ЦПРС
за изпълнение на строежи от Първа група и
строежи от втора до пета категория;
Удостоверение № ІI – TV 003095 е вписан в
ЦПРС за изпълнение на строежи от Втора група
строежи от транспортната инфраструктура и
Строежи от трета и четвърта категория;
Удостоверение № ІV – TV 005776 е вписан в
ЦПРС за изпълнение на строежи от Четвърта
група строежи от енергийната инфраструктура и
Строежи от втора до четвърта категория;
Удостоверение № TV 10943 за строежи по чл. 137,
ал.1, т.1, буква „М”; т.4, буква „Е” и т.5, буква „Е”

2.3 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по
образец).

Да – 3 броя (от представляващия консорциума, и
управителите)
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Да

3.

Заверено копие на договора за обединение, а
когато в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението – и
документ, подписан от лицата в обединението,
в който се посочва представляващият (когато
участникът е обединение/консорциум което не
е юридическо лице). (ако е приложимо)

Неприложимо

4.

Нотариално заверено пълномощно, в случай
че лицето, което ще представлява участника в
процедурата не е негов представител по закон.
Пълномощното трябва да бъде подписано от
лицето, което по закон представлява
участника. За чуждестранните лица
пълномощното следва да бъде представено и в
превод на български език. (ако е приложима)

Банкова гаранция в размер на 10 000 лева

5.

Документ, удостоверяващ представянето на
гаранция за участие в процедурата в размер на
10 000 (десет хиляди) лева

6.

Декларация за спазване на изискванията за
минималната цена на труда и условията на
труд (съгласно Приложение № 9).

Да 3 броя (от представляващия консорциума, и
управителите)

7.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за
липса на свързаност с друг кандидат/участник
и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т.
2 от ЗОП (съгласно Приложение № 5)

Да 3 броя (от представляващия консорциума, и
управителите)

8.

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици
(оригинал) – (по образец Приложение № 4).

Да

9.

Декларация за приемане на условията в
проекта на рамково споразумение (съгласно
Приложение № 10)
Декларация за запознаване с условията на
поръчката - изготвена в съответствие с
образеца от настоящата документация,
подписана от участника (Приложение № 10.1)

Да

10.

да

Доказателства за икономическото и финансовото състояние
1. Удостоверение от банка, в това число:
(банкова
атестация
и/или
банково
удостоверение и/или банково извлечение от
сметка и/или договор за кредит (достъп до
кредитен лимит,кредитна линия) и/или др.),
които да удостоверяват наличието на собствени
финансови
средства
и/или
гарантирана
неотменима кредитна линия, или друга
приемлива форма на разполагаеми средства в
указания от възложителя размер.
2 Годишния финансов отчет за последната
приключила финансова година или някоя от
съставните му части, когато публикуването им
НЕ се изисква от законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът
е установен.
Когато по обективни причини Участникът не
може да представи исканите документи по т. 1.

Банкова референция за фирма „Хидрострой“ ООД,
удостоверяваща наличието на средства по
сметката на дружеството, към датата на издаване
на референцията;
Банкова референция за фирма Билд Инженеринг,
удостоверяваща наличието на средства по
сметката на дружеството, към датата на издаване
на референцията;
Комисията
установява,
че
членовете
на
обединението съвместно изпълняват поставеното
от възложителя условие в Раздел ІІ, т. 2.2.2 от
Документацията
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и т. 2., той може да докаже икономическото и
финансовото си състояние с всеки друг
документ, който възложителят приеме за
подходящ.
Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника
11.

12.

Списък на строителството, еднакво или сходно
с предмета на поръчката, изпълнено през
последните пет години, считано от датата на
подаване на офертата. (Приложение 3)

Участникът представя списък със седем договора с
общ обем не по-малък от обема на настоящата
обществена поръчка

Списък на предложения екип, който ще бъде
ангажиран с изпълнението на поръчката, с
точно посочване на позицията, за която се
предлага
всяко
лице,
образованието,
професионалната
квалификация
и
професионалния опит на всяко от тях
(Приложение № 7).

Участникът
експерти:

Като
доказателства
посочва
седем
удостоверения, издадени от получателя
представя

списък

от

броя

следните

Ръководител екип - висше образование, степен
магистър, специалност Промишлено и гражданско
строителство, диплом 00266 от ВНВУ „ген. Благой
Иванов“;
Технически ръководител - висше образование,
степен магистър, специалност инженер - геолог,
диплом 3987 от МГУ, средно образование Ставрополски строителен техникум;
Технически ръководител - висше образование,
степен магистър, специалност Строителство на
сгради и съоръжения, диплом 34218 от УАСГ;
Отговорник по контрола на качеството - висше
образование, степен магистър, специалност хидромелиоративно строителство, диплом 001312 от
УАСГ и Удостоверение № 4024/17.04.2015 г от
ЦПО „Виана“;
Координатор по ЗБУТ координатор по
безопасност и здраве в строителството –
Удостоверение
№
35/21.05.2015
г.
и
Удостоверение 56/21.05.2015 г.

13.

14.

декларация за ангажираност от посочените в
списъка лица, че ще бъдат на разположение за
срока на рамковото споразумение (Приложение
№ 8).
заверени копия на валидни сертификати по
стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен за
управление на качеството, по ISO 14001:2004
или еквивалентен за управление на околната
среда,
по
OHSAS
18001:2007
или
еквивалентен
за
управление
на
здравословните и безопасни условия на труд и
по OHSAS 50001:2011 или еквивалентен за
внедрена система за
управление на
енергийните характеристики и контрол и
намаление на енергийлното потребление с
обхват, включващ предмета на настоящата
поръчка

Да – 5 бр.

Два броя Сертификат по ISO 9001:2008, включващ
в обхвата си предмета на поръчката;
Два Сертификат по BS OHSAS 18001:2007q
включващ в обхвата си предмета на поръчката;
Два броя Сертификат по ISO 14001:2007,
включващ в обхвата си предмета на поръчката;
Сертификат по стандарта Social Resposibility;
Сертификат по ISO 50001:2011, включващ в
обхвата си предмета на поръчката

С оглед на изложеното, комисията установява съответствие на документите на
участника – Консорциум „Хидро Билд Сгради“, съдържащи се в Плик № 1 с надпис
„Документи за подбор“, с критериите за подбор, поставени от възложителя.
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Втори по ред бяха разгледани документите, съдържащи се в плик № 1 на
„Сънником“ ЕООД.
В резултат на извършената проверка за съответствие с изискванията на
възложителя на представените от „Сънником“ ЕООД документи в плик № 1 комисията
установи, че участникът е представил следните документи:

ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
Оферта и Списък на документите и
информацията, съдържащи се в офертата,
15. подписан от представляващия участника (Приложение 1)
Представяне на участника, което включва
(Приложение 2):

Да

Да

a.
посочване
на
Единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за
търговския регистър, БУЛСАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие
със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция
при
провеждането
на
процедурата.
идентифициращата информация следва да
съдържа достатъчно данни за правната
индивидуализация на участника, в т.ч.
правосубектност; постоянен адрес или
седалище и адрес на управление; управителни
органи и представителство; вписване в
търговски регистри и/или регистрация в
съдебни или административни органи и/или
обявяване в публични актове, съгласно
законодателството на държавата, в която
участникът е установен.
16.

б. Доказателства за упражняване на
професионална дейност по чл. 49, ал. 1
2.2.3
Документ, доказващ членството на
участника в Строителната камара - заверено
копие; регистрация в строителната камара за
изграждане на строежи от първа група строежи от първа до пета категория; втора
група - строежи от първа до четвърта
категория; трета група - строежи от първа
категория до трета категория; четвърта
група - строежи от първа до четвърта
категория; пета група;
2.2.4
Заверено
копие
на
валидно
удостоверение за вписване в ЦПРС за
изпълнение на обекти от първа група, строежи
по чл. 137, ал.1, т.1, буква „М”; т.4, буква „Е”
и т.5, буква „Е”;
За чуждестранните участници трябва да има
наличието на съответно право, за което се
представя документ, доказващ еквивалентното
право и/или декларация, че чуждестранният
участник притежава съответното право.

Удостоверение № 11039 на камарата на
строителите
в
България,
удостоверяващо
членството на участника в камарата.
Удостоверение № I – TV 014113 е вписан в ЦПРС
за изпълнение на строежи от Първа група и
строежи от първа до пета категория;
Удостоверение № ІI – TV 003888 е вписан в
ЦПРС за изпълнение на строежи от Втора група
строежи от транспортната инфраструктура и
Строежи от първа до четвърта категория;
Удостоверение № ІІI – TV 004506 е вписан в
ЦПРС за изпълнение на строежи от Трета група
строежи от енергийната инфраструктура и
Строежи от първа до трета категория;
Удостоверение № ІV – TV 006897 е вписан в
ЦПРС за изпълнение на строежи от Четвърта
група строежи от транспортната инфраструктура и
Строежи от първа до четвърта категория;
Удостоверение № V – TV 009905 е вписан в ЦПРС
за изпълнение на строежи от Пета група строежи
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Удостоверение № I – TV 010826 е вписан в ЦПРС
за изпълнение на строежи от Първа група строежи
по чл. 137, ал.1, т.1, буква „М”; т.4, буква „Е” и т.5,
буква „Е”;
2.3 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по
образец).

Да (от прокурист и управител)
неприложимо

17.

Заверено копие на договора за обединение, а
когато в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението – и
документ, подписан от лицата в обединението,
в който се посочва представляващият (когато
участникът е обединение/консорциум което не
е юридическо лице). (ако е приложимо)

Неприложимо

18.

Нотариално заверено пълномощно, в случай
че лицето, което ще представлява участника в
процедурата не е негов представител по закон.
Пълномощното трябва да бъде подписано от
лицето, което по закон представлява
участника. За чуждестранните лица
пълномощното следва да бъде представено и в
превод на български език. (ако е приложима)
Документ, удостоверяващ представянето на
гаранция за участие в процедурата в размер на
10 000 (десет хиляди) лева

Парична гаранция в размер на 10 000 лева

19.

20.

Декларация за спазване на изискванията за
минималната цена на труда и условията на
труд (съгласно Приложение № 9).

Да 3 броя (от представляващия консорциума, и
управителите)

21.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за
липса на свързаност с друг кандидат/участник
и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т.
2 от ЗОП (съгласно Приложение № 5)

Да 3 броя (от представляващия консорциума, и
управителите)

22.

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици
(оригинал) – (по образец Приложение № 4).

Да

23.

Декларация за приемане на условията в
проекта на рамково споразумение (съгласно
Приложение № 10)

Да

24.

Декларация за запознаване с условията на
поръчката - изготвена в съответствие с
образеца от настоящата документация,
подписана от участника (Приложение № 10.1)

да

Доказателства за икономическото и финансовото състояние
1. Удостоверение от банка, в това число:
(банкова
атестация
и/или
банково
удостоверение и/или банково извлечение от
сметка и/или договор за кредит (достъп до
кредитен лимит,кредитна линия) и/или др.),
които да удостоверяват наличието на собствени
финансови
средства
и/или
гарантирана
неотменима кредитна линия, или друга
приемлива форма на разполагаеми средства в
указания от възложителя размер.

Удостоверение от банка, удостоверяваща правото
на участника да ползва кредитна линия в размер на
средства, покриващи изискването, поставеното от
възложителя условие в Раздел ІІ, т. 2.2.2 от
Документацията;
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2 Годишния финансов отчет за последната
приключила финансова година или някоя от
съставните му части, когато публикуването им
НЕ се изисква от законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът
е установен.
Когато по обективни причини Участникът не
може да представи исканите документи по т. 1.
и т. 2., той може да докаже икономическото и
финансовото си състояние с всеки друг
документ, който възложителят приеме за
подходящ.
Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника
25.

26.

Списък на строителството, еднакво или сходно
с предмета на поръчката, изпълнено през
последните пет години, считано от датата на
подаване на офертата. (Приложение 3)

Участникът представя списък с пет договора с
общ обем не по-малък от обема на настоящата
обществена поръчка

Списък на предложения екип, който ще бъде
ангажиран с изпълнението на поръчката, с
точно посочване на позицията, за която се
предлага
всяко
лице,
образованието,
професионалната
квалификация
и
професионалния опит на всяко от тях
(Приложение № 7).

Участникът
експерти:

Като доказателства посочва
удостоверения, съответстващи на
посочени в списъка, издадени
придружени със съответното
ползване.
представя

списък

четири броя
петте договора,
от получателя,
разрешение за
от

следните

Ръководител екип/Технически ръководител висше образование, степен магистър, специалност
Промишлено и гражданско строителство, диплом
01034/1983 г. от ВНВУ „ген. Благой Иванов“;
Отговорник по контрола на качеството - висше
образование, степен магистър, специалност
Промишлено и гражданско строителство диплом
01405/1985 г. от ВНВУ „ген. Благой Иванов“ и
Удостоверение № 123/23.09.2015 г от ЦПО
„Обсерватория за обучение“;
Координатор по ЗБУТ координатор по
безопасност и здраве в строителството, висше
образование, степен магистър, специалност
електроинженер, диплом 0076187/1980 г. и
Удостоверение № 049/06.10.2015 г. от „Тимс
Консулт“
ЕООД
и
Удостоверение
ЕС587/30.04.2010 г.

27.

28.

декларация за ангажираност от посочените в
списъка лица, че ще бъдат на разположение за
срока на рамковото споразумение (Приложение
№ 8).
заверени копия на валидни сертификати по
стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен за
управление на качеството, по ISO 14001:2004
или еквивалентен за управление на околната
среда,
по
OHSAS
18001:2007
или
еквивалентен
за
управление
на
здравословните и безопасни условия на труд и
по OHSAS 50001:2011 или еквивалентен за
внедрена система за
управление на
енергийните характеристики и контрол и
намаление на енергийлното потребление с
обхват, включващ предмета на настоящата
поръчка

Да – 3 бр.

Сертификат по ISO 9001:2008, включващ в
обхвата си предмета на поръчката;
Сертификат по BS OHSAS 18001:2007, включващ
в обхвата си предмета на поръчката;
Сертификат по ISO 14001:2004, включващ в
обхвата си предмета на поръчката;
Сертификат по ISO 50001:2011, включващ в
обхвата си предмета на поръчката
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С оглед на изложеното, комисията установява съответствие на документите на
участника – „Сънником“ ЕООД, съдържащи се в Плик № 1 с надпис „Документи за
подбор“, с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Въз основа на направените констатации:
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Установява съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени
от възложителя и ги допуска до разглеждане на техническите им
предложения.
2. Определя 08.04.2016 г. от 11:00 часа за дата на следващо заседание, на което ще
се разгледат и оценят техническите предложения на участниците.
Решенията на комисията бяха взети единодушно.
Дата на съставяне на настоящият протокол 07.04.2016 г.
Членове:
1. Момчил Масларов /П/ - чл. 2 от ЗЗЛД;
2. Евелина Пейчинова /П/ - чл. 2 от ЗЗЛД;
3. Петър Рафаилов /П/ - чл. 2 от ЗЗЛД;
Резервни членове:
1. Георги Бояджиев /П/ - чл. 2 от ЗЗЛД;
2. Людмила Пътникова /П/ - чл. 2 от ЗЗЛД;
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