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ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН
(ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26940)

6000 гр. Стара Загора п;к.329,тел.23799 тел.042 626119, факс:042 644038

Per. №
Екз, единствен.

2020 г.

ПОЛКОВНИК

Подписите са заличени на основание
чл.4, т.1 във връзка с чл. 5, т.1 б „в“
от Регламент /ЕС/2016/679

УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛ
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТ

ПРОТОКОЛ

комисия н]азначена със.Заповед №РД-З88/09.06.2020 г. на началника на Централен
артилерийски технически изпитателен полигон
|йа извършвай е на подбор, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за
участие в обществена поръчка с предмет:
реконструкция на покрив на Парк за техника - (обект АТП-3)"
ЦАТИП в.ф. 26940 - Стара Загора

‘i t

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОЛКОВНИК,
Процеду рата за възлагане на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява,
с предмет „Рек онструкция на покрив на Парк за техника - (обект АТП-3)" е открита с
публикувана в профила на купувача обява № 3-1129/13.05.2020 г. и изпратена в АОП
„Информация з 1 публикувана обява“ с № 9098704.
За оцеш а и класиране на участниците при възлагане на обществената поръчка е
назначена коми сия в състав:
Председател: майор Пламен Тодоров Тодоров
и членов е:
1. майор Красимир Цанев Маринов
2. капитан Марин Димов Иванов
3. цивилен служител Атанас Кръстев Костадинов
4. цивилен служитей Златина Колева Сотирова
Комисията се събра в пълен състав на 09.06.2020 г, в 11:00 часа в залата на 4-тия
етаж на щаба на военното формирование и проведе публично заседание за отваряне на
получените оферти.
Председ тгелят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията.
При отваряне на офертите присъстваха:
1. Димо Василев Йорданов, упълномощен представител на „Йорданов Инжинеринг“
ЕООД, който пледстави пълномощно.
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2. Дончо Неделчев Дончев, управител на „Кота 17“ ЕООД.
Комисиятаа установи, че в о предел е пия срок за подаване на оферти от 13.05,2020 г,
до 05.06.2020 г. са постъпили 12 (дванадесет) оферти, както следва, по реда на завеждането
им:

„Мик Билд“ ЕООД

ОФЕРТА
(вх №, дата и чае на
получаване)
2/04.06.2020 г. 10:50 ч.

„Ваян,а“ ЕООД

3/04.06.2020 г. 11:15 ч.

Главболгарстрой проектинвест
Софи а“ ЕООД

4/04.06.2020 г. 13:40 ч.

Йорданов инжинеринг“ ЕООД

5/05.06.2020 г. 09:40 ч.

УЧАСТНИК

№

„МС 'трой Билдинг“ ЕрОД

6/05.06.2020 г. 13:30 ч.

,,Хид зострой БГ 63“ ЕрОД

7/05.06.2020 г. 13:35 ч.

„Данаила Билд“ ЕООД

8/05.06,2020 г. 13:40 ч.

,Кот1 17“ ЕООД

9/05.06.2020 г. 13:45 ч.

Тоднс“ ЕООД

10/05.06.2020 г. 13:50 ч.

10

Стройдом 79“ ЕООД

11/05.06.2020 г. 13:55 ч.

11

„Щастие проект“ ЕООД

12/05.06.2020 г. 14:00 ч.

12

Ди Ен Си - труп“ ООД

13/05.06.2020 г. 15:10 ч.

Следобявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха
декларация по t л.
. 103. ал. 2 от 30 Л.
I. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори по реда на тяхното регистриране
запечатаните, н зпрозрачни, с нецарушена цялост опаковки с офертите на участниците и
оповести тяхно' о съдържание и цЬново предложение..
При отваЬяне на пликовете, комисията установи и оповести следните съдържания:
1. „М и| Билд“ ЕООД
Офертата съдържа папка с документи:
- Опис на представените докукенти;
- CD с електронен вариант на; Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП);
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
- Линеен график;
- Ценово предложение.
Трима членове от комисията подписаха техническото предложението за изпълнение
на поръчката.
■i
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След кано комисията оповести съдържанието на опаковката, оповести и ценовото
предложение на участника - 144 237, 46 лв. с ДДС.

2 , „Ваян а“ ЕООД
Офертата съдържа папка с документи:
- Опис на представените дсокументи:
- CD е ел ектронен вариант:наЕЕДОП;
- Техниятоко предложение:за изпълнение на поръчката;
- Линеен график;
- Ценово предложение.
Трима членове от комисията подписаха техническото предложението за изпълнение
на поръчката
След кат о комисията опов ести съдържанието на опаковката, оповести и ценовото
предложение не участника - 147 428J, 49 лв, с ДДС,
3. „Глат болгарстрой проектйнвест София“ ЕООД
Офертата съдържа папка с [документи:
- Опис на представените документи;
CD с електронен вариант на ЕЕДОП;
- Технич ;ско предложение за изпълнение на поръчката;
- Линеен график;
- Сертиф икати за качество;!
- Ценово предложение.
Трима членове от комисията подписаха техническото предложението за изпълнение
на поръчката.
След като комисията оповести съдържанието на опаковката, оповести и ценовото
предложение не участника - 119 996, 59 лв. с ДДС.
4. „Иорда:lhob инжинеринг ЕООД
Офертата съдържа папка с документи:
представените документи;
- Опис
- CD с ел ектронен вариант на ЕЕДОП;
- Технич 2ско предложение за изпълнение на поръчката;
- Линеен график;
- Ценово предложение,
Трима ч,ленове от комисията подписаха техническото предложението за изпълнение
на поръчката
След като комисията оповести съдържанието на опаковката, оповести и ценовото
предложение не: участника - 132 958; 87 лв. с ДДС.
5. „МС Строй Билдинг“ ЕООД
Офертат \ съдържа папка с документи:
- Опис на представените документи;
- CD е eniектронен вариант наЕЕДОП;
- Техничеоко предложение за изпълнение на поръчката;
- Линеен график;
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- Ценово предложение.
Трима чл енове от комисията подписаха техническото предложението за изпълнение
на поръчката.
След като комисията опов хти съдържанието на опаковката, оповести и ценовото
предложение на участника - 146 896 27 лв. с ДДС.
6. „Хидро строй БГ 63“ ЕО(Дд.
Офертата съдържа папка с документи:
- Опис на представените доркументи;
- CD с ел ктронен вариант на ЕЕДОП;
еко предложение:за изпълнение на поръчката;
- ТехничС1
- Линеен график;
- Ценово предложение.
Трима чл}(енове от комисията подписаха техническото предложението за изпълнение
на поръчката
След кат0 комисията опов зсти съдържанието на опаковката, оповести и ценовото
предложение на участника - 119 485; 22 лв. с ДДС.
7. „Данаила Билд“ ЕООД
Офертата съдържа папка с документи:
Опис на представените д окументи;
- CD с електронен вариант на ЕЕДОП;
Техническо предложение:за изпълнение на поръчката;
- Линеен график;
- Ценово предложение.
Трима членове от комисиятаа подписаха техническото предложението за изпълнение
на поръчката.
След кат о комисията оповести съдържанието на опаковката, оповести и ценовото
предложение на участника 140 52; 28 лв. с ДДС.
8. „Кота 17“ ЕООД
Офертата съдържа папка с документи:
- Опис на представените документи;
- CD с електронен вариант на ЕЕДОП;
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Линеен график;
Ценово предложение;
- Копие удостоверение от Камарата на строителите;
- Копие от застраховка Професионална отговорност;
Трима 4J енове от комисията подписаха техническото предложението за изпълнение
на поръчката.
След кат о комисията оповести съдържанието на опаковката, оповести и ценовото
предложение ш. участника - 131 062, 61 лв. с ДДС.
9. „Тодие“ ЕООД
Офертата съдържа папка с документи:
- Опис на представените документи;

- CD c ел ектронен вариант на ЕЕДОП;
- Техничрско предложение за изпълнение на поръчката;
- Линеен график;
- Ценово предложение;
Трима чфенове от комисията подписаха техническото предложението за изпълнение
на поръчката,
След кат о комисията опов зсти съдържанието на опаковката,, оповести и ценовото
предложение нг участника —111 f399i 54 лв. с ДДС.
10. „Стройдом 79“ ЕООД
Офертата съдържа папка с документи:
- Опис на представените дсткументи;
- CD с ежектронен вариант:на ЕЕДОГ'1;
- ТехничЬско предложение за изпълнение на поръчката;
- Линеен график;
- Ценово предложение;
Трима чфенове от комисията подписаха техническото предложението за изпълнение
на поръчката.
След кафо комисията оповести съдържанието на опаковката, оповести и ценовото
предложение ш участника -115 ^-91, 01 лв. с ДДС.
11. „Щастие проект“ ЕООД
Офертата съдържа папка с документи:
m представените д окументи;
CD с електронен вариант на ЕЕДОП;
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
- Линеен график;
- Ценово предложение;
Трима чфенове от комисията подписаха техническото предложението за изпълнение
на поръчката.
След като комисията опоцести съдържанието на опаковката, оповести и ценовото
предложение щ. участника - 107 84, 35 лв. с ДДС.
12. „Ди Ен Си груп“ ООД
Офертатф съдържа папка с документи:
- Опис н;а представените документи;
- CD с е.лектронен вариант на ЕЕДОП;
- График за изпълнение на СМР
- Линеен график;
- Ценово предложение;
Трима енове от комисията Подписаха графика за изпълнение на СМР.
След кафо комисията оповести съдържанието на Опаковката, оповести и ценовото
предложение на участника - 108 809, 72 лв. с ДДС.
С това п;убличното заседание на комисията приключи и тя продължи работата си на
закрито заседав:ие.
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II. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПРИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
Критерий за оценка е най - ниска предложена цена.
III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Комисията започна своята работа по разглеждане на офертите по реда на тяхното
постъпване.
1. „Мик Билд“ ЕООД
Участник ьт е представил динен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), в койпю е декларирал:
отсъствието на основания за отстраняване, съгласно изискванията за лично
състояние;
- няма да възлага на трети страни изпълнението на поръчката;
- притокава валидна регистрация в Централния професионален регистър на
строителя пър ва група, пета к;алегория, съгласно изискванията на Възложителя за
притежаване на правоспособност
- има сключена .застраховка ,Професионална отговорност“;
- е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката
през последните пет години до датата на подаване на офертата, съгласно изискванията на
документацията и обявата на поръчката, включващи: ремонт и изграждане на покривни
конструкции на сгради с площ повече от 500 кв. м, обшивка на покриви с ламарина,
поставяне на улУци и монтаж на мълниезащита;
разполага с технически ръководител,
с необходимата професионална
квалификация и опит, с предмет и обем идентичен с тези на поръчката;
- разполага с квалифициран персонал и необходимото техническо оборудване.
Комисията провери декларирания от участника опит, чрез Искане на референции от
възложителите на извършените от него СМР.
Комисията реши, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя относно
личното състояние и критерии за подбор, поставени в настоящата обществена поръчка.
След катс установи, че представеното от участника ценово предложение съответства
на изискванията на възложителю, комисията пристъпи към преглед на техническото
предложение - предложение за изпълнение на поръчката.
Техническото предложение отговаря на инвестиционния проект и изискванията на
възложителя съгласно чл. 39, ал. 3|, т.1, б от ППЗОП.
След като се запозна с предложението за изпълнение на поръчката, комисията
установи че, участникът е предложил:
- конкретна организация за изпълнение на поръчката. През целия период на работа
техническият ръководител пряко ще съблюдава и ръководи всички процеси, в съответствие
с Инвестиционгия проект и съгласно изискванията на Възложителя.
- основен мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката и мерки
за тяхното предотвратяване и преодоляване.
- експертът по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) ще следи
непрекъснато за спазване и изпълнение от работническия състав на всички изисквания и
мерки на площадката на обекта.
|
- контр ол на качеството по време на извършване на СМР.
- линеен график за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.
- срок зг Изпълнение на поръчката до 50 календарни дни, считано от датата на
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съставяне и подписване на протокол приложение № 2 (за откриване на строителна
площадка) към Наредба № 3/21.07 2003г.
- изпълне нието. на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с
инвестиционния проект.
- деклари оал е, че в случай, де бъде определен за изпълнител на обществената
поръчка приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата до
изтичане на сро:ка на договора.
Комисия+;а счита, че участникът отговаря на всички изисквания на
възложителя и го допуска до класиране.
2. „Ваяна“ ЕООД
Участникът е представил Е' }ДОП, в който е декларирал;
- отсъствието на основания j за отстраняване, съгласно изискванията за лично
състояние;
- няма да възлага на трети страни изпълнението на поръчката;
притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на
строителя първа група, пета категория, съгласно изискванията на Възложителя за
притежаване на правоспособност; . , - има скл онена застраховка. „Професионална отговорност“;
- е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката
през последните пет години до дадата на подаване на офертата, съгласно изискванията на
документацията и обявата на поръчката, включващи:
ремонт и изграждане на покривни конструкции на сгради с площ повече от 500 кв. м,
обшивка на покриви с трапецовидна поцинкована ламарина, поставяне на улуци и монтаж
на мълниезащита;
- разполага с технически ръководител,
с необходимата професионална
квалификация и опит, с предмет и обем идентичен с тези на поръчката;
- разполага с квалифицирай персонал и необходимото техническо оборудване.
Комисията провери декламирания от участника опит чрез събиране на референции
от възложителите на извършените! от него *СМР.
Комисията реши, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя относно
личното състояние и критерии за подбор, поставени в настоящата обществена поръчка.
След като установи, че представеното от участника ценово предложение съответства
на изискванията на възложител^, комисията пристъпи към преглед на техническото
предложение - предложение за изпълнение на поръчката.
i
Техническото предложение отговаря на инвестиционния проект и изискванията на
възложителя съгласно чл. 39, ал. , т.1, б от ППЗОП.
След като се запозна с п оедложението за изпълнение на поръчката, комисията
установи, че участникът е предло кид:
конкретна организация и подход за изпълнение на поръчката,
основ: т мерки за поемане йа времевия риск при изпълнение на поръчката и мерки
за тяхното предотвратяване и преодоляване.
Експерта по здравословни и безопасни условия на труд ще следи непрекъснато за
спазване и изпълнение от работническия състав на всички изисквания, и мерки на
площадката на обекта.
контрол на качеството по време на извършване на СМР,

линеен график за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
Възложителя.
- срок з а изпълнение на поръчката до 90 календарни дни, считано от датата на
съставяне и по]дписване на протокол приложение № 2 (за откриване на строителна
.2003г.
площадка) към
- деклар иргш е, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно
съответствие с цнвестиционния проект .
деклар ирал е, че в случай, че бъде определен за изпълнител на обществената
поръчка приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата до
изтичане на срок а на договора,
Комисият а счита, че частникът отговаря на всички изисквания на
възложителя и го допуска до класирането.
3. „Главйолгарстрой прое]ктйнвест София“ ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в който е декларирал:
отсъствието на основания | за отстраняване, съгласно изискванията за лично
състояние;
- няма да възлага на трети страни изпълнението на поръчката;
- притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на
строителя първа група, пета категория, съгласно изискванията на Възложителя за
притежаване на правоспособност;
- има сключена застраховка „Професионална отговорност“;
- е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката
през последните пет години до дфгата на подаване на офертата, съгласно изискванията на
документацията и обявата на поръчката, включващи:
- Изпълн гни са дейности по събаряне стени и изграждане на нови , направа топло и
хидроизолация, доставка и монтаж на дограма, кофраж и арматура, полагане на бетон,
циментова замазка, ремонт на покрив и полагане на хидроизолация на сграда в Музей „Дом
на хумора и сатирата", община Габрово, с площ повече от 500 кв. м, обшивка на покриви с
ламарина, поста вяне на улуци и монтаж на мълниезащита;
- разполага с . технически ръководител,
с необходимата професионална
квалификация и опит, с предмет й обем идентичен с тези на поръчката;
- разполага с квалифициран персонал и необходимото техническо оборудване.
Комисията провери декларирания от участника опит чрез събиране на референции
от възложителите на извършените от него СМР.
Комисията проведе разговори с представители на възложителя от гр. Габрово с цел
събиране на референции и установи, че възложителят няма и не е имал договорни
отношения с „Гтавболгарстрой проектинвест София“ ЕООД.
Комисията счита, че участникът следва да бъде отстранен от участие поради
предоставяне на информация с невярно съдържание и не допуска „Главболгарстрой
проектинвест София“ ЕООД до класиране.
4. „Иордцнов инжинеринг“ ЕООД
Участникът е п зедставил ЕЕДОП, в който е декларирал:
- отсъст вието на основания за отстраняване, съгласно изискванията за лично
състояние;
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- няма да възлага на трети страни изпълнението на поръчката;
- притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на
строителя първа група, пета категория, съгласно изискванията на Възложителя за
притежаване на правоспособност; j
- има сключена застраховка „Щрофесионална отговорност“;
- е изпълнил дейности с иргдмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката
през последните пет години до датата на подаване на офертата, съгласно изискванията на
документацията и обявата на поръчката, включващи: демонтаж на дървена конструкция от
покрив, монтаж на нова дървена конструкция от греди, монтаж на сандвич термопанели,
демонтаж, доставка и монтаж на утуци, водосточни казанчета, водосточни тръби, на сгради
с площ Повече ст 500 кв, м.
| .
'
- разполага с технически! ръководител,
с необходимата професионална
квалификация и опит, с предмет й обем идентичен с тези на поръчката;
- разполага с квалифициран персонал и необходимото техническо оборудване.
Комисията провери декларирания от участника опит чрез събиране на референции
от възложителите на извършените от него СМР,
Комисията реши, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя относно
личното- състояние и критерии за подбор, поставени в настоящата обществена поръчка.
След като установи, че представеното от участника ценово предложение съответства
на изискванията на възложителя, комисията пристъпи към преглед на техническото
предложение - предложение за изпълнение на поръчката.
Техническото предложение; отговаря на инвестиционния проект и изискванията на
възложителя съгласно чл. 39, ал. 3, т.1, б от ПГТЗОП.
i
I
След като се запозна с предложението за изпълнение на поръчката, комисията
установи, че участникът е предложил:
I
■
- конкретна организация р подход за изпълнение на поръчката.
- разпределението на ресурсите за изпълнение на дейностите.
- вида г а вложените материали и е декларирал, че те ще бъдат с доказано качество.
- посочил е разпределението! на отговорностите на отговорните лица.
- контрол на качеството по време на извършване на СМР.
- експерт по здравословни! и безопасни условия на труд, които да следи
f
i
непрекъснато за спазване и изпълнение от работническия състав на всички изисквания и
мерки на площадката на обекта.
- посочил е мерки за опазване на околната среда.
- линеел график, за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
Възложителя.
;
- срок за изпълнение на поръчката до 70 календарни дни, считано от датата на
сключване на договора.
- декларирал е, че приема да изпълни поръчката в пълно съответствие с
инвестиционния проект. .
.
|
,
деклгрирал е, че в случай, че бъде определен за изпълнител на -обществената
поръчка приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата до
изтичане на срс кана договора.
j
Комисията реши, че участйикът отговаря на изискванията на Възложителя
относно личното състояние и критерии за подбор, поставени в настоящата обществена
поръчка и го допуска до класиране.
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5. „МС Строй Билдииг“ ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в който е декларирал:
- отсъствието на основалия за отстраняване, съгласно изискванията за лично
състояние;
- няма да възлага на трети страни изпълнението на поръчката;
- притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на
строителя първа група, пета категория, съгласно изискванията на Възложителя за
притежаване на правоспособност;
- има скдючена застраховка „Професионална отговорност“;
- е изпъл;нил дейности с прзедмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката
през последните пет години до датата на подаване на офертата, съгласно изискванията на
документацията и обявата на поръчката, включващи: 1) основен ремонт на покрив и
помещения в сграда с демонтаж на jкеремиди, челни дъски, летвена и дъсчена обшивка;
демонтаж и монтаж на нови челни дъски и дъсчена обшивка; доставка и покриване с нова
[
'нови керемиди; доставка и монтаж на нови улуци,
мушама,,нови керемидни
летви I|и ■
водосточни тръби и казанчета; доставка и наковаване на нова дървена ламперия; 2) направа
на дъсчена обшивка и летви и монтаж керемиди по покрив, доставка и монтаж на скеле и
монтаж дървена ламперия; доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби, Външно
захранване с водопровод и канализация към сградата и монтаж нова канализационна шахта,
спирателен край и водомер, на сгради с площ повече от 500 кв. м.
- разполага с технически ръководител,
с необходимата професионална
квалификация и опит, с предмет й обем идентичен с тези на поръчката;
i
!
- разполага с квалифициран персонал и необходимото техническо оборудване.
Комисията провери декларирания от участника опит чрез събиране на референции
от възложителите на извършените от него СМР.
Комисията реши, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя относно
личното състояние и критерии за Подбор, поставени в настоящата обществена поръчка.
След като установи, че представеното от участника ценово предложение съответства
на изискванията на възложител^, комисията пристъпи към преглед на. техническото
предложение - предложение за изцълнение на поръчката.
Техническото предложение отговаря на инвестиционния проект и изискванията на
възложителя съгласно чл. 39, ал. 3> тЛ, б от 1II130П.
След кат;о се запозна с предложението за изпълнение на поръчката, комисията
установи, че участникът е предложил:
- конкретна организация й подход за изпълнение на поръчката.
- разпределението на ресурсите за изпълнение на дейностите.
- декламирал е, че вложените материали ще бъдат с доказано качество.
- посочйл е реда за извършване на доставките и техния контрол.
- подробно е посочил разпределението на отговорностите на отговорните лица,
- контрол на качеството по време на извършване на СМР.
- посочил е мерки за опазвайе на околната среда.
- линеен график за изпъднение на поръчката, съгласно изискванията на
Възложителя, i
i
J
- срок за изпълнение на поръчката до 90 календарни дни, считано от датата на
съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка.
- декларирал е, че приема' да изпълни поръчката в пълно съответствие с
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инвестиционния проект.
декларирал е, че в случай, че бъде определен за изпълнител на обществената
поръчка приема да се счита обвцрзйя от задълженията и условията, поети с офертата до
изтичане на сро!ка на договора.
Комисията реши, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя
1
относно личното състояние и крртерии за подбор, поставени в настоящата обществена
поръчка и го допуска до класиран^.
I
6. „Хидрострой БГ 63“ ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОГ1, в който е декларирал:
- отсъствието на основания] за отстраняване, съгласно изискванията за лично
състояние;
- няма да възлага на трети страни изпълнението на поръчката;
- притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на
строителя първа група, пета категория, съгласно изискванията на Възложителя за
притежаване на правоспособност;! :
- има сключена застраховка „Професионална отговорност“;
- е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката
през последните пет години до датата на подаване на офертата, съгласно изискванията на
документацията и обявата на поръчката, включващи: 1) ремонт на покрив на сграда, гр.
Банско, с РЗП 650 m2, демонтажни работи, монтаж на нова покривна конструкция,
импрегниране и обработка на дървена конструкция, обшиване на покрив с дъсчена
обшивка, доста|вка и монтаж на покривно фолио, доставка и монтаж на двойна летвена
скара, керемиди и капаци,-доставка и монтаж на безшевни улуци, профил за обличане на
странична челна дъска, обшивка на бордове около капандура, подзиждане на комини,
поцинкована ламарина за обличане на комини, доставка й монтаж нови челни дъски и др.
2) Ремонт покрив на Художествена галерия „Илия Бешков, в град Плевен, РЗП на обекта:
,620 m 2 демонтажни работи, доставка и монтаж на геотекстил -, доставка и монтаж на дъски
в бетон за захващане на ламаринена шапка доставка и монтаж на PVC мембрана, вкл.
крепежни елементи, доставка и монтаж на PVC воронки доставка и монтаж на изолационни
блокчета на мълниезащитна мрежа, доставка и монтаж на шапки от прахово боядисана
|
[
ламарина, доставка и монтаж на олуци, дъсчена обшивка и други СМР
!
I 1
- разполага с технически ръководител,
с необходимата професионална
квалификация И опит, с предмет и обем идентичен с тези на поръчката;
- разполага с квалифицирай персонал и необходимото техническо оборудване.
Комисията проведе,разговори с представители на възложители от гр. Плевен и гр.
Банско с цел събиране на референции и установи, че възложителите нямат забележки към
извършените ремонти от „Хидрострой БГ 63“ ЕООД.
Комисията реши, че участ! iикът отговаря на изискванията на възложителя относно
личното състояние и критерии за подбор, поставени в настоящата обществена поръчка.
След като установи, че представеното от участника ценово предложение съответства
на изискванията на възложитегш, комисията пристъпи към преглед на техническото
предложение - предложение за изпълнение на поръчката.
След като се запозна с предложението за изпълнение на поръчката, комисията
установи, че участникът е предложил:
- подход за изпълнение на поръчката.
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- разпределението на ресурсите за изпълнение на дейностите.
- разпределението на отговорностите на отговорните лица.
- контрол на качеството по време на извършване на СМР.
- посочил е мерки за опаззане на околната среда.
- линеен график за изпълнение на, поръчката, съгласно изискванията на
Възложителя.
}
■
- срок за изпълнение на цоръчката до 66 календарни дни, считано от датата на
съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка.
- декларирал е, че приема; да. изпълни поръчката в пълно съответствие със
действащото законодателство.
;
Комисията констатира, че Техническото предложение формално отговаря на
изискванията на Възложителя. Съ|държанието обаче съдържа противоречия и недостатъци.
Така изложеното предложение не кореспондира с обекта на обществената поръчка. В частта
за контрол по| време на строителния процес, участникът посочва в качеството на
„Възложител“ общината и проверки от технически експерти на общината. Посочено е, че
одобрението на работните проекти ще се извършва от общината. Предлага съответствие на
влаганите в обекта строителни продукти с техническата спецификация. В документацията
на обществената поръчка липсват работни проекти и техническа спецификация, а
единствения наличен е идеен проект. В мероприятията за обезопасяване на района,
участникът посочва, като мерки за намаляване на шума да не се изпълняват СМР в периода
от 14:00 ч. до 16:00 ч. за да се! „избегне дискомфорта от шума, за живеещите хора.в
съседните сграби“. Участникът не е предвидил, че строителните и ремонтни работи ще се
изпълняват при режим на ограничен достъп до обекта и в условията на работещ личен
състав от военното формирование Не е предвидил, че с оглед
на нормалното функциониране на сградата, изпълнението на някои вйдове СМР, могат да
се извършват в почивни и празнични дни и/или в Двусменен режим на работа, след
разрешение от Възложителя.
|
С оглед горе посочените противоречия комисията счита, че участникът
„Хидрострой ]БГ 63“ ЕООД не е представил техническо предложение съгласно
изискванията на Възложителя и не го допуска до класиране,
i
'
7. „Данаила Билд“ ЕООД
Участникът е представил ЕЕД011, в който е декларирал:
- отсъствието на основания за отстраняване, съгласно изискванията за лично
състояние;
- няма да. възлага на трети страни изпълнението на поръчката;
- притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на
строителя първа група, пета категория, съгласно изискванията на Възложителя за
притежаване на| правоспособност; {
- има сключена застраховка „Професионална отговорност“;
- е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката
през последните пет години до датата на подаване на офертата, съгласно изискванията на
документацията и обявата на поръчката, включващи: 1) подмяна на изгнили елементи от
покривна конструкция, обшивка с нерендосани дъски по покрив, доставка и монтаж челна
.дъска, доставка и монтаж безшевни цветни улуци, доставка,и монтаж скоби за улуци,
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монтаж цветни водосточни казанчета, доставка и полагане топлоизолационни плоскости по
[
\
покрив, изкърпваневароциментена мазилка покомини, грундиране и боядисване на
комини, доставкаи полаганемембранапод керемиди,обшивка комини и улами сцветна
ламарина, направа на двойна летвена скара по покрив за керемиди, покриване с нови
}
:| ■'
керемиди, вкл. спегозадържащи елементи, покриване ръбове и била с капаци, обшивка с
рендосани дъски по стрехи - обработване на дървени повърхности. 2) почистване на
покрив, достав ка и монтаж на дървени плоскости, изкърпване и възстановяване на
j
циментова зам азка, направа на кофраж, полагане на бетон, полагане на грунд за
хидроизолация направа на хидроизолация, доставка и монтаж на обшивка от поцинкована
ламарина, подвиване на стреха от поцинкована ламарина, възстановяване на отводнителна
канавка - доставка и полагане на готрви стоманено-бетонни елементи, блажно боядисване,
направа подова замазка, направа на зидария от газобетонови блокчета и други.
разполага с технически ръководи тел с необходимата професионална квалификация
и опит;
- разполага с квалифициращ персонал и необходимото техническо оборудване.
Комисията провери декларирания от участника опит чрез събиране на референции
от възложителите на извършените от него СМР,
Комисията реши, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя относно
личното състояние и критерии за Цодбор, поставени в настоящата обществена поръчка.
След като установи, че представеното от участника ценово предложение съответства
на изискванията на възложителя, комисията пристъпи към преглед на техническото
предложение - предложение за изпълнение на поръчката.
Техническото предложение отговаря на инвестиционния проект и изискванията на
възложителя съЬласно чл. 39, ал, 3, т,1, б от ППЗОП,
След като се запозна с предложението за изпълнение на поръчката, комисията
установи, че участникът е предложил:
- подхо|д за изпълнение нр поръчката.
- разпределението на ресурсите за изпълнение на дейностите.
- разпределението на отговорностите на отговорните лица.
- Експерта по здравословни и безопасни условия на труд ще следи непрекъснато за
спазване и изпълнение от работническия състав на всички изисквания и мерки на
площадката на обек та.
!
- контрол на качеството По време на извършване на СМР.
- посочил е мерки за опитване на околната среда.
- линеен график за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
Възложителя. |
|
- срок за изпълнение на |поръчката до 65 календарни дни, считано от датата на
съставяне и подписване на про токол за откриване на строителна площадка.
- декламирал е, че приема дайзпълни поръчката в пълно съответствие техническата
документация, j
Комисията реши, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя
относно личнрто състояние й критерии за подбор, поставени в настоящата
обществена поръчка и го допуска до класиране.
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8. „Кота 17“ ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в който е декларирал:
>
.
i
- отсъствието на основалия} за отстраняване, съгласно изискванията за лично
състояние;
- няма да възлага на трети страни изпълнението на поръчката;
- притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на
строителя първа група, пета категория, съгласно изискванията на Възложителя за
притежаване на правоспособност
- има сключена застраховка „Професионална отговорност“;
- е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката
през последнитг пет години до датата на подаване на офертата, съгласно изискванията на
документацията и обявата на поръчката, включващи: демонтаж на покривно покритие и
обшивки от поцинкована ламарина, демонтаж на метални стрехи вкл. улуци и водосточни
казанчета, демонтаж на стоманена покривна конструкция, доставка и монтаж на барбакани,
доставка и монтаж на водосточни, тръби, направа на хидроизолация по покрив от PVC
мембрана, направа на мълниезащита ^ изпреварващо действие; преустройство на търговски
център за "БилЛа Маркет "; текущ ремонт на покрив на сграда с площ повече от 500 кв.м.
- разполага с технически; ръководител,
с необходимата професионална
квалификация и опит, с предмет и обем идентичен с тези на поръчката;
- разполага с квалифициран персонал и необходимото техническо оборудване.
Комисията провери декларирания от участника опит чрез събиране на референции
от възложителите на извършените от него СМР,
Комисията реши, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя относно
личното състояние и критерии за подбор, поставени в настоящата обществена поръчка. След като установи, че представеното от участника ценово предложение съответства
на изискванията на възложител^, комисията пристъпи към преглед на техническото
предложение - предложение за изпълнение на поръчката.
Техническото предложение отговаря на инвестиционния проект и изискванията на
възложителя съгласно чл. 39, ал. 3, т,1, б от ППЗОП.
След кат|о се запозна с предложението за изпълнение на поръчката, комисията
установи, че участникът е цредло:жил:
- конкретна организация на етапите за изпълнение на поръчката с подробно
описание.
t{
- разпределение на ресурсите, механизацията и персонала.
- посочил е вида на вложейите материали и е декларирал, че те ще бъдат с доказано
качество.
|
- посочил е реда за извършване на доставките и техния контрол.
- подробно е посочил разпределението на отговорностите на отговорните лица.
- Експерта по здравословни ц безопасни условия на труд ще следи непрекъснато за
спазване и изпълнение от работническия състав на всички изисквания и мерки на
}
площадката на обекта.
- контрол на качеството по време на извършване на СМР.
- посочил е мерки за опазване на околната среда.
- линеен график за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
Възложителя. I
- срок за изпълнение на поръчката до 70 календарни дни, считано от датата на
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съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка.
- декларирал е, че приема да изпълни поръчката в пълно съответствие с
инвестиционни^ проект.
декларирал е, че в случай;, че бъде' определен за изпълнител на обществената
поръчка приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата до
изтичане на сро <а на договора.
!
Комисията реши, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя
относно личното състояние и критерии за подбор, поставени в настоящата обществена
поръчка и го допуска до класиране.
9, „Тодис“ ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в който е декларирал:
- отсъствието на основания; за отстраняване, съгласно изискванията за лично
състояние;
[
i
- няма да! възлага на трети страни изпълнението на поръчката;
- притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на
строителя първа група, пета категория, съгласно изискванията на Възложителя за
притежаване на правоспособност; ■
- има сключена застраховка „Професионална отговорност“;
- е изпълнил дейности с предмет и обем, включващи: демонтажни работи, зидария с
газобетон, полагане на фасадна топлоизолация, шпакловки по стени, латексово боядисване,
направа окачен таван, строителнотмонтажни работи по подмяна на водосточни тръби, поли
и улуци на покрива и демонтаж и монтаж на подови покрития в сграда;
- разполага с технически ръководител,
с необходимата професионална
квалификация щ опит, с предмет й обем идентичен с тези на поръчката;
- разполага с квалифицирай персонал и необходимото техническо оборудване.
Комисията реши, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние.
Комисията счита, че декларирания опит се отнася към дейности, които са извън обхвата и
не са идентични или сходни с предмета на поръчката.
След като установи, че представеното от участника ценово предложение съответства
на изискванията на възложител]!, комисията пристъпи към преглед на техническото
предложение - предложение за изпълнение на поръчката.
След като се запозна с предложението за изпълнение на поръчката, комисията
установи, че участникът е предложил:
- разпределението на отговорностите на отговорните лица.
- Експерта по здравословни и безопасни условия на труд ще следи непрекъснато за
спазване и изИълнение от работническия състав на всички изисквания и мерки на
площадката на обекта.
- контрол на качеството по време на, извършване на СМР.
- посочил е мерки за опазване на околната среда.
- линеен график за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
Възложителя.
:
- срок за изпълнение на доръчката до 60 календарни дни, считано от датата на
съставяне и подписване на про токол за откриване на строителна площадка.
Комисията, счита, че предложението за изпълнение на поръчката на „Тодис“ ЕООД
не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следните мотиви:
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В предложението за изп олнение липсва посочване на конкретните дейности,
подхода, технологичния процес и | последователността на изпълнение на същинските
строително монтажни работи и ет ап почистване на работната площадка,
В предло|жението са включ ени мерки за безопасност на работа, за безопасна работа
при организация на работните мееда, безопасност при ръчна работа с тежести, които имат
характер на обща инструкция За безопасност и не кореспондират, с осигуряване на
безопасност на конкретния обект на Поръчката.
Предложението за изпълнерие не съдържа необходимата информация, изискана от
възложителя, от която назначенатаа от възложителя комисия, да може да извлече реалното
предложение на участника, отно но подхода на изпълнение на дейностите, предмет на
поръчката.
Комисията счита, че уча стникът е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените усл( вия й изисквания на възложителя и не допуска
участника „Тодис“ ЕООД до класиране. Комисията взе единодушно решение да
предложи на възложителя участ нйка да бъде отстранен от участие в процедурата на
основание чл.107, т.2, б. „а“ от 3 ОП.
10. „Стройдом 79“ ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в който е декларирал:
- отсъствието на основация; за отстраняване, съгласно изискванията за лично
състояние;
- няма да възлага на трети страни изпълнението на поръчката;
- притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на
строителя първа група, пета категория, съгласно изискванията на Възложителя за
притежаване на правоспособност;
- има сключена застраховка „Професионална отговорност“;
■ - е изпълнил дейности с пре дмет и обем, включващи: 1) Ремонт на сгради - общинска
собственост на територията на Община Раднево", обект „Ремонт на покрив на читалище кв.
Гипсово": демонтаж на покривно покритие и обшивки от поцинкована ламарина, демонтаж
на метални стрехи вкл. улуци и водосточни казанчета, демонтаж на стоманена покривна
конструкция, доставка и монтаж на барбакани, доставка и монтаж на водосточни тръби,
направа на хидроизолация по пОкрив от PVC мембрана, направа на мълниезащита с
изпреварващо действие; 2) „Стро ително ремонтни дейности на обект ДГ „Слънце", град
Свиленград за 2018 г." подмяна дъсчена обшивка, доставка и монтаж на мембрана под
керемиди, наковаване на летви, до ставка и монтаж на нови керемиди, доставка и монтаж на
нови капаци, подмяна водосточни улуци, подмяна водосточни тръби, доставка и монтаж на
водосточни казанчета, направа и монтаж на капандури, направа поли от поцинкована
ламарина и обшивка на комини, доставка и наковаване на иглолистни ребра, подмяна
дъсчена обшивка, направа на летвена скара по покрив, доставка и монтаж на готови висящи
улуци, доставка и монтаж на челни дъски;
- разполага с технически ; ръководител,
с необходимата професионална
квалификация и опит, с предмет и обем идентичен с тези на поръчката;
- разполага с квалифицирац персонал и необходимото техническо оборудване.
Комисията проведе разговориш представители на възложители от гр. Раднево и гр.
Свиленград с цел събиране на реф еренции и установи,' че извършените СМР от „Стройдом
79“ ЕООД не са с необходимото качеството и в пълен обем.
След катс> установи, че представеното от участника ценово предложение съответства
на изискванията на възложителя, комисията пристъпи към преглед на техническото
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предложение - предложение за изпълнение на поръчката.
След като се запозна е предложението за изпълнение на поръчката, комисията
установи, че участникът е предложил:
- разпределението на отгсворностите на отговорните лица.
- Експерта по здравословни и безопасни условия на труд ще следи непрекъснато за
спазване и изпълнение от работническия състав на всички изисквания и мерки на
площадката на обекта.
- контрол на качеството по време на извършване на СМР.
- линеен график за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
Възложителя,
- срок за изпълнение на поръчката до 68 календарни дни, считано от датата на
съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка.
Комисията, счита, че предложЬнието за изпълнение на поръчката на „Стройдом 79“
ЕООД не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следните мотиви:
В предложението за изпълнение липсва посочване на конкретните дейности,
подхода, технологичния процес и последователността на изпълнение на същинските
строително монтажни работи и етап почистване на работната площадка.
В предложението са включени мерки за безопасност на работа, за безопасна работа
при организация на работните места, безопасност при ръчна работа с тежести, които имат
характер на обща инструкция за безопасност и не кореспондират с осигуряване на
безопасност н а:конкретния обект на поръчката. Участникът е предвидил „дограмите и
стъклопакетите!да се придвижвал със специализиран транспорт“, които не са обект на
поръчката.
Участникът не е предвидил, че строителните и ремонтни работи ще се изпълняват
при режим на ограничен достъп до обекта и в условията на работещ личен състав от
военното формирование. Не е предвидил, че с оглед на нормалното функциониране на
сградата, изпълнението на някои видове СМР, могат да се извършват в почивни и
празнични дни и/или в двусменен режим на работа, след разрешение от Възложителя.
Предложението за изпълнение не съдържа необходимата информация, изискана от
възложителя, от която назначената от възложителя комисия, да може да извлече реалното
предложение на участника, относно подхода на изпълнение на дейностите, предмет на
поръчката.
Предвид гореизложеното, комисията счита, че участникът не отговаря на
предварително обявените условия и изисквания на възложителя и не допуска
„Стройдом 79“ ЕООД до класиране.
11. „Щастие проект“ ЕООД
Участникът е представил Е ЕДОП, в който е декларирал:
- отсъствието на основан ия. за отстраняване, съгласно изискванията за лично
състояние;
j
- няма да: възлага на трети страни изпълнението на поръчката;
- притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на
строителя първа група, пета категория, съгласно изискванията на Възложителя за
притежаване на правоспособност;
- има сключена застраховка „Професионална отговорност“;
- е изпълнил дейности с предмет и обем, включващи:
Ремонтни строителни работи Клиника Вътрешни болести IV етаж - София"
ремонти но покрив строителни работи и Национална многопрофилна транспортна
болница „Цар Борис III".
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разполага е технически ръководител,
с необходимата професионална
квалификация и опит, е предмет и обем идентичен с тези на поръчката;
- разполага с квалифициран персонал и необходимото техническо оборудване.
При направеното, проучване за качеството и сходството на декларирания опит,
Комисията установи, че същият е подаден при обществена поръчка проведена от община
Асеновград. Съгласно протокол .№ 3/20.09,2018 год. на комисията за избор ма изпълнител,
„Щастие проект“ ЕООД е отстранена от участие поради предоставяне на информация с
невярно съдържание. При направено запитване до директора на НМТБ „Цар Борис III" е
отговорено, че болницата няма и не е имала договорни отношения с „Щастие проект“ ЕООД
и на дружеството не е издавано удостоверение за добро изпълнение с посочения изходящ
номер.
jКомисията счита, че участникът не отговаря на предварително обявените
условия и изисквания на възложителя и не допуска „Щастие проект“ ЕООД до
класиране.
12. „Ди Ен Си - груп“ ООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в който е декларирал:
- отсъствието на основания за отстраняване, съгласно изискванията за лично
състояние;
•
- няма да възлага на трети страни изпълнението на поръчката;
- притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на
строителя първа група, пета категория, съгласно изискванията на Възложителя за
притежаване нанравоспособност;
- има сключена застраховка „Професионална отговорност“;
- е изпълнил дейности с предмет и обем, включващи: 1) Извършено СМР на обект:
Жилищна сграда в гр. Ст. Загора] и Православен храм в с. Памукчии. 2) Изпълнителят е
представил за техническо предложение график за изпълнение на СМР. Документа не
съдържа информация за организацията на дейностите по изпълнение, ръководство и
контрол на СМР, мероприятия за обезопасяване на района на СМР, осигуряване на
пожаробезопасност, здравословни! и безопасни условия на труд, гаранционен срок и срок за
валидност на офертата. От така декларирания опит не става видно какви СМР са
извършвани, в какъв обем и в каква степен на завършеност са обектите.
Комисията счита, че пропуските на техническото предложение на участника,
не могат да се компенсират jc изпращане на писмо с искане за допълнителна
информация по техническото предложение, тъй като това би довело до промяна на
същото. Участникът не се допуска до класиране.
IV. СПИСЪК НА Ф11РМИТЕ, ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ
УЧАСТНИК

№
•1
.2

„Главболгарст]юй проектинвест София“ ЕООД ■
„Хидрострой БГ 63“ ЕООД

3

„Тодис“ EOO.I

4

„Стройдом 79“ ЕООД

; 5

„Щастие проект“ ЕООД

б

„Ди Ен Си - гр’/п“ ООД
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:
V.
КЛА СЙРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Съгласно предложените це:>ни класирането на участниците е следното:
1. „Кота 17“ ЕООД с предл'ожена цена 131 062, 61 лв. с ДДС,
2. „Йорданов Инжинеринг' ЕООД с предложена цена 132 958, 87 лв. с ДДС.
VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:
Предвид извършеното класиране комисията
ПРЕДЛАГА:
за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Реконструкция на покрив на
ЦАТИП в.ф. 26940 - Стара Загора да бъде определен
„Кота 17“ ЕООД, като със същия: бъде сключен договор за изпълнение на поръчката.
При отказ на избраният изпълнител да сключи договор или същият не се яви за
сключването му в определения |срок без да посочи обективни причини, да се покани
следващия класиран участник.
С така извършените действия на комисията, същата приключи работата си.
Настоящият протокол е съставен на 17.06.2020 г.
Комисията предава протокола от своята дейност, заедно с цялата документация на
Възложителя на 17.06.2020 г. в 12:00 часа.

Приложения: 1. Приемо-предавателен протокол от 09.06.2020 г, - 1 (един) лист;
2. Декларации по чл 103, ал.2 от ЗОП - 5 броя, 5 (пет) листа;
3. Пълномощно на Димо Василев Йорданов, представител на „Йорданов
Инжинеринг“ ЕООД - 1 (един) ли :т:
4. Оферта за участие от „Мик Билд“ ЕООД, съдържаща: CD-R - 1 бр., папка
с документи - 29 (двадесет и девет) листа;
„ 5. Оферта за участие от „Ваяна“ ЕООД, съдържаща: CD-R - 1 бр., папка с
документи - 17 (седемнадесет) листа;
6. Оферта за участие от „Главболгарстрой проектинвест София“, съдържаща:
CD-R 1 бр., папка с документи - 88 (осемдесет и осем) листа;
7. Оферта за участие от „Йорданов инжинеринг“ ЕООД, съдържаща: CD-R 1 бр., папка с документи - 37 (тридесет и седем) листа;
8. Оферта за участие от „МС Строй Билдинг“ ЕООД, съдържаща: CD-R - 1
бр., папка с документи - 33 (тридфет и три) листа;
9. Оферта за участие; от „Хидрострой БГ 63“ ЕООД, съдържаща: CD-R - 1 бр.,
папка с документи - 25 (двадесет ц цет) листа;
10. Оферта за участйе от „Данаила Билд“ ЕООД, съдържаща: CD-R - 1 бр.,
папка с документи - 22 (двадесет и два) листа;
11. Оферта за участие от „Кота 17“ ЕООД, съдържаща: CD-R - 1 бр., папка с
документи - 52 (петдесет й два) листа;
12;. Оферта за участие от „Тодис“ ЕООД, съдържаща: CD-R - 1 бр., папка с
документи - 25 (двадесет и пет) листа;
13.
Оферта за участие от „Стройдом 79“ ЕООД, съдържаща: CD-R документи - 21 (дванадесет и един) листа;
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КОМИСИЯ
Председател: майор
и членове: 1. майор
2. капитан
3. ц. служител
4. ц. служител

Подписите са заличени на основание
чл.4, т.1 във връзка с чл. 5, т.1 б „в“
от Регламент /ЕС/2016/679

14. Оферта за участие от „Щастие проект“ ЕООД, съдържаща: CD-R - 1 бр.,
папка с документи - 24 (двадесет и четири) листа;
15. Оферта за участие от „Ди Ен Си - труп“ ООД, съдържаща: CD-R - 1 бр.,
документи - 12 (дванадесет) листа.

Пламен ТОДОРОВ
Красимир МАРИНОВ
Марин ИВАНОВ
Атанас КОСТАДИНОВ
Златина СОТИРОВА.
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майор

Пламен Тодоров
.2020 г.
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