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П Р О Т О К О Л
№ 1

От дейността на Комисия, назначена със Заповед №439 от 27.05.2020 г. на
Кмета на Община Ардино и възложител по ЗОП: инж. Изет Шабан, за  разглеждане на
получени оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на
Закон за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 51, ал.1 от ППЗОП и Решение
№299/18.03.2020 г. с предмет: Строителство на обект: „Реконструкция  и
рехабилитация на общински път Дядовци - Дяволски мост, реконструкция на
пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с чешма в с. Дядовци, общ.
Ардино”,

Днес, 27.05.2020 г. от 12:00 часа в Заседателната зала на сградата на Общинска
администрация Ардино, намираща се в гр. Ардино, ул. „Бели брези” №31, Комисията за
извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство на
обект: „Реконструкция  и рехабилитация на общински път Дядовци - Дяволски
мост, реконструкция на пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с
чешма в с. Дядовци, общ. Ардино”, заседава в състав:

Председател:
Гьокчен Емин- гл. юрисконсулт на Община Ардино;
Членове:
1. Инж. Росен Хаджиев – началник отдел „АБОбС“ на община Ардино;
2. Адв. Николай Иванов- външен експерт към АОП, ВЕ-509, правоспособен

юрист;

Комисията проведе първо публично заседание за отваряне на подадените
оферти в процедурата.

I. Председателят констатира, че Комисията е в пълен състав  и същата
може да започне дейността си.

Председателят на комисията- г-жа Гьокчен Емин- гл. юрисконсулт на Община
Ардино, откри публичното заседание  в 12:00 часа и обяви Заповедта за назначаване на
комисията.

Комисията получи списъка на участниците и представените оферти, след което
всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за
обществените поръчки.

Направена беше проверка в Търговски регистър за актуалност на
представителството на кандидатите и данни за „свързани лица”, с оглед проверка на
допустимостта им за участие в процедурата. Не се констатираха несъответствия.

На откритото заседание не присъстваха участници в процедурата и техни
упълномощени представители.

За участие в процедура: Строителство на обект: „Реконструкция  и
рехабилитация на общински път Дядовци - Дяволски мост, реконструкция на
пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с чешма в с. Дядовци, общ.
Ардино”, са постъпили следните оферти:
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№ Наименование на участник Дата, час на подаване на
офертата

Входящ номер на
офертата

1. „СОЛАК М.С.“ ООД 22.05.2020г. – 11:37ч. 30-354-3

2. „СОЛАК М.С.“ ООД 22.05.2020г. -11:40ч. 30-354-4

3. „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД 26.05.2020г. – 15:37ч. 30-119-6

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от
Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са
в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката, всеки
кандидат е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Работата на комисията премина в следния дневен ред за постъпилите оферти:

1. Извършване на проверка за целостта на представените оферти и отварянето им.

2. Извършване на проверка за наличие на опаковка по смисъла на чл. 47, ал. 2 от
ППЗОП, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри”, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

3. Подписване на пликове „Ценово предложение” от трима от членовете на
комисията.

4. Подписване на всички документи, съдържащи се в техническите предложения
на участниците, от трима членове на комисията.

5. Оповестяване на документите, приложени в опаковката по смисъла на чл. 47,
ал. 2 от ППЗОП относно критериите за подбор и личностно състояние на участниците.

II. Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертните
предложения по реда на постъпването им и проверка на съдържанието им. При
отваряне на опаковките, комисията стриктно спазваше реда, указан в
разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП.

1. Участник № 1 – „СОЛАК М.С.“ ООД, с входящ номер на офертно
предложение 30-354-3/22.05.2020 г. – 11:37 ч.

Участникът е подал оферта за изпълнение на: Строителство на обект:
„Реконструкция  и рехабилитация на общински път Дядовци - Дяволски мост,
реконструкция на пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с чешма в
с. Дядовци, общ. Ардино”, Обособена позиция №1: Обект:  „Реконструкция  и
рехабилитация на общински път  Дядовци - Дяволски мост с дължина  1 +938.16”

Подадената от Участник № 1 оферта съдържа: Опаковка по смисъла на чл. 47, ал.
2 от ППЗОП. След отварянето й се установи наличието  на 1 /една/ Папка с надпис
„Документи за подбор” в едно  с 1 /един/ брой електронен носител, 1 /един/ плик с
надпис „Техническо предложение” и 1 /един/ отделен плик с надпис „Ценово
предложение/ Предлагана Цена”– същият е непрозрачен и запечатан. Подадената
оферта е изготвена и представена в 1 /един/ оригинал на езика на обществената
поръчка.

Председателят на комисията оповести съдържанието на подадената оферта
съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха
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Техническото предложение и плика с надпис „Ценово предложение/Предлагана
Цена”.

2. Участник №2 - „СОЛАК М.С.“ ООД, с входящ номер на офертно
предложение 30-354-4/22.05.2020 г. -11:40 ч.

Участникът е подал оферта за изпълнение на: Строителство на обект:
„Реконструкция  и рехабилитация на общински път Дядовци - Дяволски мост,
реконструкция на пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с чешма в
с. Дядовци, общ. Ардино”, Обособена позиция №2: Обект: „Реконструкция на
пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с чешма в с. Дядовци, общ.
Ардино”.

Подадената от Участник № 2 оферта съдържа: Опаковка по смисъла на чл. 47, ал.
2 от ППЗОП. След отварянето й се установи наличието  на 1 /една/ Папка с надпис
„Документи за подбор” в едно  с 1 /един/ брой електронен носител, 1 /един/ плик с
надпис „Техническо предложение” и 1 /един/ отделен плик с надпис „Ценово
предложение/ Предлагана Цена”– същият е непрозрачен и запечатан. Подадената
оферта е изготвена и представена в 1 /един/ оригинал на езика на обществената
поръчка.

Председателят на комисията оповести съдържанието на подадената оферта
съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха
Техническото предложение и плика с надпис „Ценово предложение/Предлагана
Цена”.

3. Участник № 3 – „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД, с входящ номер на офертно
предложение 30-119-6/26.05.2020г. – 15:37ч.

Участникът е подал оферта за изпълнение на: Строителство на обект:
„Реконструкция  и рехабилитация на общински път Дядовци - Дяволски мост,
реконструкция на пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с чешма в
с. Дядовци, общ. Ардино”:

Обособена позиция 1: Обект:  „Реконструкция  и рехабилитация на общински път
Дядовци - Дяволски мост с дължина  1 +938.16”

Обособена позиция 2: Обект: „Реконструкция на пешеходна пътека и изграждане
на беседка и беседка с чешма в с.Дядовци, общ.Ардино”

Подадената от Участник № 3 оферта съдържа: Опаковка по смисъла на чл. 47, ал.
2 от ППЗОП. След отварянето й се установи наличието  на 1 /една/ Папка с надпис
„Документи за подбор” в едно  с 1 /един/ брой електронен носител, 2 /два/ отделни
плика с надпис „Техническо предложение” за всяка отделна обособена позиция и 2
/два / отделени плика за всяка обособена позиция с надпис „Ценово предложение/
Предлагана Цена”– същите са непрозрачни и запечатани. Подадените оферти са
изготвени и представени по 1 /един/ оригинал на езика на обществената поръчка.

Председателят на комисията оповести съдържанието на подадените оферти
съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха
Техническите предложения и пликовете с надпис „Ценово предложение/Предлагана
Цена”.

След отваряне на всички подадени офертни предложения Председателят на
комисията закри публичното заседание на 27.05.2020 г. в 14:00 часа.
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III. Комисията продължи своята работа закрито заседание на 03.06.2020 г. в 09:30

часа. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

III.1. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА
КАНДИДАТИТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.107, Т.4 ОТ ЗОП.

По публични данни, с удостоверителен характер, публикувани по партидите на
кандидатите в Търговски регистър, комисията констатира, че по отношение кандидати
не се намират данни към момента на подаване на офертите да има „свързани лица“ и е
допустимо участието им в процедурата.

На всеки етап от процедурата, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията
може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и
участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица.

III.2. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Комисията пристъпи към проверка на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, в закрито
заседание.

На този етап комисията ще извърши проверка на декларираните обстоятелства и
представените с офертите документи за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, с изискванията, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подборили с изискванията, същите ще бъдат
описани изчерпателно в настоящия протокол.

За подадените в процедурата оферти на кандидатите ще бе проверено от
членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при
което резултатите от проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА:

1. Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя на Участник № 1 – „СОЛАК М.С.“ ООД

Участникът е подал оферта за изпълнение на: Строителство на обект:
„Реконструкция  и рехабилитация на общински път Дядовци - Дяволски мост,
реконструкция на пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с чешма в
с. Дядовци, общ. Ардино”, Обособена позиция №1: Обект:  „Реконструкция  и
рехабилитация на общински път  Дядовци - Дяволски мост с дължина  1 +938.16”
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Участникът е представил следните документи относно личното състояние и
критериите за подбор:

-Участникът е представил 1 бр. еЕЕДОП, който е подписан с квалифициран
електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП, и е  представен на
електронен носител, в електронен вид, който не позволява редактиране на неговото
съдържание.

-Магнитен носител, съдържащ горепосочената информация.

-еЕдинен европейски документ за обществени поръчки, електронно подписан, в
който участникът е декларирал, че:

-Няма да използва ресурсите на трети страни;

-Липсват основания за изключване;

• Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Притежава - Удостоверения от вписване в публичния регистър на Камарата на

строителите за обекти от II , ІІІ и ІV категория, съответно групи, първа, втора, четвърта
Удостоверение №ІІ-ТV 005574 за обекти от втора група (транспортна инфраструктура)
категория от втора до четвърта. Камара на строителите в България, www.ksb.bg Раздел:
Вписани в регистъра „Солак М.С” ООД

Издадено от:
Камара на строителите

• Икономически изисквания:
-Годишен оборот, както следва:
Година: 2019, оборот: 4 724 000,00 лева валута

Година: 2018, оборот: 3 967 000,00 лева валута

Година: 2017, оборот: 3 970 000,00 лева валута

-Застрахователни полици:
100 000,00 лева за всяко едно събитие, 400 000,00 лева в агрегат за срока на

застраховката ЗК „Уника” АД,  № на полицата – 19067Р10004

Издадена от:

ЗК „Уника” АД

• Технически и професионални способности, съответно проекти сходни с
предмета на поръчката, както следва:

1. „Ремонт на заслон и реконструкция на калдъръмена пешеходна пътека до
"Дяволския мост", общ. Ардино” изпълнен през 2018 г.;

2. "Изграждане на подпорни стени, тротоар и плочест водосток на ул.
Тютюнева, гр.  Ардино", изпълнен през 2019 г.

3. „Междублокови пространства ул. Пирин” – изпълнен през 2019 г.,

• Техническо оборудване:

- Комбиниран багер - 1 бр.; собствен

www.ksb.bg
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-Мини багер- 1 бр.; собствен

- Самосвал – 2 бр.; собствен

- Бордови камион – 1 бр.; собствен

- Асфалтополагаща машина – 1 бр.; под наем

- Бандажен валяк вибрационен 8-10 т -1 бр.; под наем

- Ръчна трамбовка – 1 бр.; собствен

-Електрически Агрегат – 1 бр.; собствен

- Компресор - подвижен – 1 бр.; собствен

- Къртач - пневматичен – 1 бр.; собствен

• Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление:
-Участник „СОЛАК М.С.“ ООД декларира данни относно притежанието на

сертификат за качество EN ISO 14001:2015   и сертификат за качество ISO 9001:2015 ,
но не са на лице доказателства за удостоверяване на тези обстоятелства.

При разглеждането на представените документи от участника „СОЛАК М.С.“
ООД, Комисията установи, че не са декларирани обстоятелства, относно
удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя в раздели:

+ „Б: Икономическо и финансово състояние” на еЕЕДОП, относно наличие
на: „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност”, а  именно:

- Коректно попълнени данни за стойност на Застрахователно покритие при
Застрахователна полица за риск „професионална отговорност”;

-Начална  и крайна дата за валидност на Застрахователна полица за риск
„професионална отговорност”.

+ В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ на еЕЕДОП,
а именно:

2.1. Участникът декларира  непълни данни свързани с поставените изисквания
от възложителя за допустимост, в част доказване на „изпълнена дейност с предмет,
идентичен или сходен с този на поръчката“, липсват следните доказателства, които да
удостоверяват извършена дейност:

-Наименование на възложители , с които са сключени договори за  изпълнените
дейности;

-Период на изпълнение на дейностите;

+ Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ
ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ на еЕЕДОП , а  именно:

a. Внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана по
европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или екв.

-Не са декларирани данни за съставител на Внедрена система за опазване на
околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или екв.
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-Не са декларирани данни за срок на валидност на Внедрена система за
опазване на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO
14001:2015 или екв.

-Не са декларирани данни за валиден номер на Внедрена система за опазване
на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или
екв.

б. Внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по
европейски стандарт ISO 9001:2015 или екв.:

-Не са декларирани данни за съставител на внедрена система за управление
на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015 или
еквивалентни

-Не са декларирани данни за срок на валидност на внедрена система за
управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015
или еквивалентни

-Не са декларирани данни за валиден номер на внедрена система за
управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015
или еквивалентни

2. Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя на Участник № 2- „СОЛАК М.С.“ ООД

Участникът е подал оферта за изпълнение на: Строителство на обект:
„Реконструкция  и рехабилитация на общински път Дядовци - Дяволски мост,
реконструкция на пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с чешма в
с. Дядовци, общ. Ардино”, Обособена позиция №2: Обект: „Реконструкция на
пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с чешма в с.Дядовци,
общ.Ардино”.

Участникът е представил следните документи относно личното състояние и
критериите за подбор:

-Участникът е представил 1 бр. еЕЕДОП, който е подписан с квалифициран
електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП, и е  представен на
електронен носител, в електронен вид, който не позволява редактиране на неговото
съдържание.

-Магнитен носител, съдържащ горепосочената информация.

-еЕдинен европейски документ за обществени поръчки, електронно подписан, в
който участникът е декларирал, че:

-Няма да използва ресурсите на трети страни;

-Липсват основания за изключване;

• Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Притежава - Удостоверения от вписване в публичния регистър на Камарата на

строителите за обекти от II , ІІІ и ІV категория, съответно групи, първа, втора, четвърта
Удостоверение №ІІ-ТV 005574 за обекти от втора група (транспортна инфраструктура)
категория от втора до четвърта. Камара на строителите в България, www.ksb.bg Раздел:
Вписани в регистъра „Солак М.С” ООД

www.ksb.bg
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Издадено от:
Камара на строителите

• Икономически изисквания:
-Годишен оборот, както следва:
Година: 2019, оборот: 4 724 000,00 лева валута

Година: 2018, оборот: 3 967 000,00 лева валута

Година: 2017, оборот: 3 970 000,00 лева валута

-Застрахователни полици:
100 000,00 лева за всяко едно събитие, 400 000,00 лева в агрегат за срока на

застраховката ЗК „Уника” АД,  № на полицата – 19067Р10004

Издадена от:

ЗК „Уника” АД

• Технически и професионални способности, съответно проекти сходни с
предмета на поръчката, както следва:

1. „Ремонт на заслон и реконструкция на калдъръмена пешеходна пътека до
"Дяволския мост", общ. Ардино” изпълнен през 2018 г.;

2. "Изграждане на подпорни стени, тротоар и плочест водосток на ул.
Тютюнева, гр.  Ардино", изпълнен през 2019 г.

3. „Междублокови пространства ул. Пирин” – изпълнен през 2019 г.,

• Техническо оборудване:

- Комбиниран багер - 1 бр.; собствен

-Мини багер- 1 бр.; собствен

- Самосвал – 2 бр.; собствен

- Бордови камион – 1 бр.; собствен

- Асфалтополагаща машина – 1 бр.; под наем

- Бандажен валяк вибрационен 8-10 т -1 бр.; под наем

- Ръчна трамбовка – 1 бр.; собствен

-Електрически Агрегат – 1 бр.; собствен

- Компресор - подвижен – 1 бр.; собствен

- Къртач - пневматичен – 1 бр.; собствен

• Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление:
-Участник „СОЛАК М.С.“ ООД декларира данни относно притежанието на

сертификат за качество EN ISO 14001:2015   и сертификат за качество ISO 9001:2015 ,
но не са на лице доказателства за удостоверяване на тези обстоятелства.
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При разглеждането на представените документи от участника „СОЛАК М.С.“
ООД, Комисията установи, че не са декларирани обстоятелства, относно
удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя в раздели:

+ „Б: Икономическо и финансово състояние” на еЕЕДОП, относно наличие
на: „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“”, а  именно:

- Коректно попълнени данни за стойност на Застрахователно покритие при
Застрахователна полица за риск „професионална отговорност”;

-Начална  и крайна дата за валидност на Застрахователна полица за риск
„професионална отговорност”.

+ В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ на еЕЕДОП,
а именно:

2.1. Участникът декларира  непълни данни свързани с поставените изисквания
от възложителя за допустимост, в част доказване на „изпълнена дейност с предмет,
идентичен или сходен с този на поръчката“, липсват следните доказателства, които да
удостоверяват извършена дейност:

-Наименование на възложители , с които са сключени договори за  изпълнените
дейности;

-Период на изпълнение на дейностите;

+ Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ
ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ на еЕЕДОП , а  именно:

a. Внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана по
европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или екв.

-Не са декларирани данни за съставител на Внедрена система за опазване на
околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или екв.

-Не са декларирани данни за срок на валидност на Внедрена система за
опазване на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO
14001:2015 или екв.

-Не са декларирани данни за валиден номер на Внедрена система за опазване
на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или
екв.

б. Внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по
европейски стандарт ISO 9001:2015 или екв.:

-Не са декларирани данни за съставител на внедрена система за управление
на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015 или
еквивалентни

-Не са декларирани данни за срок на валидност на внедрена система за
управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015
или еквивалентни

-Не са декларирани данни за валиден номер на внедрена система за
управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015
или еквивалентни.
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3. Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя на Участник № 3- „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД.

Участникът е подал оферта за изпълнение на: Строителство на обект:
„Реконструкция  и рехабилитация на общински път Дядовци - Дяволски мост,
реконструкция на пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с чешма в
с. Дядовци, общ. Ардино”, Обособена позиция № 1: Обект:  „Реконструкция  и
рехабилитация на общински път  Дядовци - Дяволски мост с дължина  1 +938.16”

Участникът е представил следните документи относно личното състояние и
критериите за подбор:

-Участникът е представил 3 бр. еЕЕДОП, 2 / два/ бр. за Обособена позиция № 1:
Обект:  „Реконструкция  и рехабилитация на общински път  Дядовци - Дяволски мост с
дължина  1 +938.16” и 1 /един/ бр. еЕЕДОП за Обособена позиция № 2: Обект:
„Реконструкция на пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с чешма в
с.Дядовци, общ.Ардино”, които е подписан с квалифициран електронен подпис от
задължените лица по чл.40 от ППЗОП, и са  представени на електронен носител, в
електронен вид, който не позволява редактиране на неговото  съдържание.

 За Обособена позиция № 1: Обект:  „Реконструкция  и рехабилитация на
общински път  Дядовци - Дяволски мост с дължина  1 +938.16”:

Участникът е представил следните документи относно личното състояние и
критериите за подбор:

-Договор за управление по чл.141, ал. 6 от Търговския закон, сключен между
„ГЕРТ ГРЕП“ ЕООД, представлявано от Тунджай Бахри  Гюлер, и Гюрчай Мустафа
Сюлейман;

- Два броя еЕЕДОП, електронно подписани;

-Магнитен носител, съдържащ горепосочената информация.

В еЕдинен европейски документ за обществени поръчки, електронно подписан,
участник „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД  е декларирал, че:

-Няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката;

- Ще използва капацитета на трето лице - „СЕНСТРОЙ“  ЕООД, а именно ще
наеме строителна механизация.

-Липсват основания за изключване;

• Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на

строителите в България (КСБ ) вписано ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната
инфраструктура, строежи от ПЪРВА до ЧЕТВЪРТА категория съгласно чл. 5, ал. 4 от
ПРВВЦПРС; Удостоверение № II -TV 006275 , Валидност на талона 30.09.2020г.

Издадено от:
Камара на строителите
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• Икономически изисквания:
-Годишен оборот, както следва:
6 766 890,00 лв. за 2017г.;

5 983 658,00 лв. за 2018 г.;

18 062 000,00 лв. за 2019 г.;

-Застрахователни полици:
ЗАД”ОЗК“ Застраховане“ АД, Застрахователна полица № 0748-660-2019-00016 за

застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ издадена на 20.12.2019г на
фирма "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на
обекти I категория, Валидна до 19.12.2020г.

Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска
„професионална отговорност“ възлиза на: Сума 600 000.00 BGN (Bulgarian Lev)

• Технически и професионални способности, съответно проекти сходни с
предмета на поръчката, както следва:

- „ Реконструкция и изграждане на път KRZ 2114/KRZ 2111, Кирково –
Лозенградци/ - KRZ 2101(І-5, Подкова – Маказа/ - Орлица) от км 0+000 до км 3+297,98
” Изпълнени са следните дейности: ЗЕМНИ РАБОТИ 1.Разчистване площите в рамките
на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на
тревата и отстраняване на всички отпадъци и всички свързани с това разходи - 16
800,00 м2 2. Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване,
транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му - 1
860,00м3 3. Общ обикновен изкоп в земни почви, включително натоварване,
транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му - 3
441,55м3 4. Общ изкоп в скални почви, включително натоварване, транспортиране на
определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му - 4 385,27м3 5. Изкоп за
почистване на втоци, отоци, водостоци, италиански улеи и облицовани окопи,
включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на
депо и оформянето му - 74,00м3 6. Доставка и полагане на насип от подходящ
материал, включително всички свързани с това разходи-4 721,85м3 АСФАЛТОВИ
РАБОТИ 7. Доставка и полагане на асфалтова смес / биндер/, включително всички
свързани с това разходи - 1 345,68т 8. Направа на първи (свързващ) битумен разлив за
връзка с различна ширина, включително всички свързани с това разходи- 13 620,20м2
9.Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт, с дебелина в
уплътнено състояние 4см., включително всички свързани с това разходи - 13 620,20м2
ПЪТНИ РАБОТИ 10.Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали,
необработени със свързващо вещество, включително всички свързани с това разходи- 8
058,69м3 11.Доставка и полагане на материал за банкети, включително всички свързани
с това разходи - 371,06м3 12.Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна
ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи - 60,00м
13.Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50, включително всички
свързани с това разходи1 550,00м 14Доставка и изливане на място на бетон В20
съгласно ТС, при ригола , включително кофраж и всички свързани с това разходи -
310,00м3 15.Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна
конфигурация, съгласно чертежите и включително всички свързани с това разходи -
502,64м2 16.Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички
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свързани с това разходи - 3,77м2 17. Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци,
включително всички свързани с това разходи - 2,51м2 18.Укрепване на стандартни
пътни знаци, включително всички свързани с това разходи 19,00бр. 19. Укрепване на
нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи- 5,00бр
СЪОРЪЖЕНИЯ 20. Общ обикновен изкоп в земни почви, включително натоварване,
транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му
съгласно изискванията на ТС - 300,12м3 21.Общ обикновен изкоп в скални почви,
включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на
депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС- 428,75м3 22.До изкоп. и подравн.
от косите на изкопи в з.п. ръчно направени по мех. Начин - 71,25м3 23. Направа и
разваляне на кофраж на армирани бетонови стени и всички свързани с това разходи -
605,62 м2 24.Доставка и монтаж на армировка клас АI, AII и всички свързани с това
разходи - 4 310,62кг 25.Доставка и изливане на място на бетон В15 съгласно ТС, при
малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без
армировката и всички свързани с това разходи - 117,19м3 26. Доставка и изливане на
място на бетон В20 съгласно ТС, при малки съоръжения, включително кофраж и
всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи -
178,12м3 27.Изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър Ф1000мм., както е
показано на чертежите, включително всички свързани с това разходи - 90,00м 28.
Обмазване на бетонни повърхности, подлежащи на засипване с хидро изолационен
битум съгласно ТС и всички свързани с това разходи - 249,37м2 29.Обратно засипване
на съоръжения - 166,25м3 30.Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна
ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи - 336,00м
31.Облицовка от ломен камък - 23,75м3 32.Изпълнение на нови тръбни водостоци с
диаметър Ф500мм., включително всички свързани с това разход - 7,00м Място на
изпълнение: на територията на община Кирково Обекта е: ВТОРА ГРУПА – ТРЕТА
КАТЕГОРИЯ; Дължина на трасето: 3297,98м.;

Сума

1023888.76 BGN (Bulgarian Lev)

Начална дата 12-11-2018

Крайна дата 19-09-2019

Получатели Община Кирково

• Техническо оборудване:

Многофункционален багер JCB – 4CX-4WS;

-РВ 09442 – собствен;

-Мини багер JCB 8085 ZTS - нает

-Товарен автомобил самосвал Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ, рег. № РВ 7822 РС -
собствено;

-Товарен автомобил самосвал МЕРЦЕДЕС 1722 К К0396ВВ - нает

-Товарен автомобил бордови Мерцедес 312 D, РВ 7626 ВМ – собствен;

-Асфалтополагаща машина BOMAG BF 600P, Рег номер К 01693 – наета

-Вибрационен валяк BOMAG BW 24 RH– 8,4Т. - нает

-Трамбовка BOMAG – собствена
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-Ел. агрегат - собствен;

-Компресор – собствен;

-Къртач ONDERSAN 3310 пневматичен - собствен

• Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление:
- URS Bulraria LTD, система за управление на качеството ISO 9001:2015 №

31987/A/0001/UK/En издаден на 08 септември 2008г. с обхват: Строителство на
граждански и промишлени сгради. Изграждане на транспортна и благоустройствената
инфраструктура, както и хидротехническо строителство. Валидност: 07 септември
2020г

- URS Bulgaria LTD, система за управление на околната среда ISO 14001:2015 №
31987/C/0001/UK/En издаден на 18 ноември 2009г. с обхват: Строителство на
граждански и промишлени сгради. Изграждане на транспортна и благоустройствената
инфраструктура, както и хидротехническо строителство. Валидност: 17 ноември
2021г.

„СЕНСТРОЙ“  ЕООД
-Подписана Декларация за използване на капацитета на трети лица  по чл.65 от

ЗОП;

-Юридическото лице е предоставило еЕЕДОП, електронно подписан, в който
декларира следните обстоятелства:

-Липсват основания за изключване;

- В раздел на еЕЕДОП „В: Технически и професионални способност“,
техническо оборудване:

 Мини багер JCB 8085 ZTS – собствен

 Товарен автомобил самосвал МЕРЦЕДЕС 1722 К К0396ВВ - собствен

Асфалтополагаща машина BOMAG BF 600P, Рег

За Обособена позиция № 2: Обект: „Реконструкция на пешеходна пътека и
изграждане на беседка и беседка с чешма в с. Дядовци, общ. Ардино”

Участникът е представил следните документи относно личното състояние и
критериите за подбор:

-Договор за управление по чл.141, ал. 6 от Търговския закон, сключен между
„ГЕРТ ГРЕП“ ЕООД, представлявано от Тунджай Бахри  Гюлер, и Гюрчай Мустафа
Сюлейман;

- 1 брой еЕЕДОП, електронно подписан;

-Магнитен носител, съдържащ горепосочената информация.

В еЕдинен европейски документ за обществени поръчки, електронно подписан,
участник „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД  е декларирал, че:

-Няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката;

-Липсват основания за изключване;
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• Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на

строителите в България (КСБ ) вписано ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната
инфраструктура, строежи от ПЪРВА до ЧЕТВЪРТА категория съгласно чл. 5, ал. 4 от
ПРВВЦПРС; Удостоверение № II -TV 006275 , Валидност на талона 30.09.2020г.

Издадено от:
Камара на строителите

• Икономически изисквания:
-Годишен оборот, както следва:
6 766 890,00 лв. за 2017г.;

5 983 658,00 лв. за 2018 г.;

18 062 000,00 лв. за 2019 г.;

-Застрахователни полици:
ЗАД”ОЗК“ Застраховане“ АД, Застрахователна полица № 0748-660-2019-00016 за

застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ издадена на 20.12.2019г на
фирма "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на
обекти I категория, Валидна до 19.12.2020г.

Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска
„професионална отговорност“ възлиза на: Сума 600 000.00 BGN (Bulgarian Lev)

• Технически и професионални способности, съответно проекти сходни с
предмета на поръчката, както следва:

- „Изграждане на спортен комплекс – Многофункционална зала в гр. Мадан, както
и изграждане на спортни площадки и фитнес на открито в населените места на община
Мадан“ Обекта включва следните подобекти: № 1.СПОРТЕН КОМПЛЕКС
Многофункционална зала в УПИ IV, кв. 53, гр. Мадан, общ. Мадан № 2.Изграждане на
спортна площадка в УПИ ІІ в кв.12 по ЗРП на с. Буково, община Мадан №
3.Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ, кв.18 по ПУП - с. Галище, община Мадан
№ 4.Изграждане на спортна площадка в УПИ ХVІІ в кв. 8 по ПУП - гр. Мадан №
5.Изграждане на спортна площадка в пл.№133 по КП-21 на с. Бориново, община Мадан
№ 6.Изграждане на спортна площадка в УПИ І в кв.10 по ПУП -с. Митовска, община
Мадан № 7.Изграждане на спортна площадка в имот пл. № 85 - с. Равнища, община
Мадан № 8.Изграждане на спортна площадка в пл.№69 по ЧКП - с. Шаренска, община
Мадан № 9.Изграждане на спортна площадка в УПИ Х в кв.20 по ПУП на
с.Средногорци, община Мадан № 10.Изграждане на спортна площадка в имот пл. № 85
- с. Студена, община Мадан № 11.Изграждане на спортна площадка и фитнес на
открито в с. Върбина (УПИ-ХІІІ в кв. 16) № 12.Изграждане на спортна площадка в
кв.33, УПИ І по ПУП на с. Лещак, община Мадан № 13.Изграждане на спортна
площадка в имот пл. № 46 – с. Мъглища, община Мадан № 14.Изграждане на спортна
площадка и фитнес на открито УПИ XII по ПУП в кв. 4, на с. Букова поляна №
15.Изграждане на спортна площадка в УПИ ІV в кв.22 по ПУП с.Боровина, община
Мадан Изпълнени дейности: Към подобект Спортна зала – изграждане на
многофункционални игрища на открито, изграждане на пешеходни алеи, тротоарни
площи, озеленени площи и паркинг – 6 642 м2 Към 14 Спортни площадки – изграждане
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на спортни площадки на открито и прилежащите към тях тротоарни площи и озеленени
площи – 3 580м2 Място на изпълнение: община Мадан; За обекта има издадени: Акт-
образец 15 от 10.09.2015 г.; Актобразец 16 от 16.10.2015 г. и Разрешение за ползване
СТ -05-1912 от дата 29.10.2015г.

Сума:

 5576279.50 BGN (Bulgarian Lev)

Начална дата:

 24-03-2014

Крайна дата: 10-09-2015

 Получатели :Община Мадан

-“КРАЙПЪТЕН КОМПЛЕКС - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда,
търговски обект, заведение за хранене, паркинги, изгребна яма, сондажен кладенец в
П.И. 44080.12.226 в землището на с. Лозенградци, Общ. Кирково, Обл. Кърджали на
път I-5, км 390+130 дясно.“, Изпълнение дейности: Изграждане на тротоарни площи,
изграждане на паркинги и озеленени площи – 6 830м² Мястото на изпълнение: П.И.
44080.12.226 в землището на с. Лозенградци, Общ. Кирково, Обл. Кърджали на път I-5,
км 390+130 дясно. Заобекта има издаден акт Образец 15 от 24.06.2019г и Разрешение за
ползване № СТ – 05 – 135 / 19.02.2020г

Сума:

2260711.13 BGN (Bulgarian Lev)

Начална дата: 09-11-2018

Крайна дата: 24-06-2019

 Получатели: ''ПЕТРОЛ ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ'' ООД

• Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление:
- URS Bulraria LTD, система за управление на качеството ISO 9001:2015 №

31987/A/0001/UK/En издаден на 08 септември 2008г. с обхват: Строителство на
граждански и промишлени сгради. Изграждане на транспортна и благоустройствената
инфраструктура, както и хидротехническо строителство. Валидност: 07 септември
2020г

- URS Bulgaria LTD, система за управление на околната среда ISO 14001:2015 №
31987/C/0001/UK/En издаден на 18 ноември 2009г. с обхват: Строителство на
граждански и промишлени сгради. Изграждане на транспортна и благоустройствената
инфраструктура, както и хидротехническо строителство. Валидност: 17 ноември
2021г.

IV. От представените от участниците документи, Комисията констатира
следните НЕСЪОТВЕТСТВИЯ:

IV.1 Участник №1: „СОЛАК М.С” ООД –ОТКРИТИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
- В данните от представеният еЕЕДОП от кандидата за:

Обособена позиция № 1: Обект:  „Реконструкция  и рехабилитация на общински
път  Дядовци - Дяволски мост с дължина  1 +938.16”
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Се  констатираха следните несъответствия:

При разглеждането на представените документи от участника „СОЛАК М.С”
ООД, Комисията установи, че не са декларирани обстоятелства, относно
удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя в раздел: „Б:
ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“, кандидатът е декларирал,
обстоятелство, което не удостоверява съответствие с изискванията на възложителя, а
именно:

1. „Б: Икономическо и финансово състояние” на еЕЕДОП, относно наличие на:
„Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“”, а  именно:

- Коректно попълнени данни за стойност на Застрахователно покритие при
Застрахователна полица за риск „професионална отговорност”;

-Начална  и крайна дата за валидност на Застрахователна полица за риск
„професионална отговорност”.

Комисията установи, че не са декларирани обстоятелства, относно удостоверяване
на съответствието с изискванията на възложителя в раздел: „В: ТЕХНИЧЕСКИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ“, кандидатът е декларирал, обстоятелство,
което не удостоверява съответствие с изискванията на възложителя, а именно:

2. В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ на еЕЕДОП, а
именно:

Участникът декларира  непълни данни свързани с поставените изисквания от
възложителя за допустимост, в част доказване на „изпълнена дейност с предмет,
идентичен или сходен с този на поръчката“, липсват следните доказателства, които да
удостоверяват извършена дейност:

-Наименование на възложители, с които са сключени договори за  изпълнените
дейности;

-Период на изпълнение на дейностите;

Комисията установи, че не са декларирани обстоятелства, относно удостоверяване
на съответствието с изискванията на възложителя в раздел: „Г: СТАНДАРТИ ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО
УПРАВЛЕНИЕ“ кандидатът е декларирал, обстоятелство, което не удостоверява
съответствие с изискванията на възложителя, а именно:

3. Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ
ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ на еЕЕДОП , а  именно:

b. Внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана по
европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или екв.

-Не са декларирани данни за съставител на Внедрена система за опазване на
околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или екв.

-Не са декларирани данни за срок на валидност на Внедрена система за
опазване на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO
14001:2015 или екв.
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-Не са декларирани данни за валиден номер на Внедрена система за опазване
на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или
екв.

б. Внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по
европейски стандарт ISO 9001:2015 или екв.:

-Не са декларирани данни за съставител на внедрена система за управление
на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015 или
еквивалентни

-Не са декларирани данни за срок на валидност на внедрена система за
управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015
или еквивалентни

-Не са декларирани данни за валиден номер на внедрена система за
управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015
или еквивалентни

Комисията РЕШИ, че за доказване на съответствията с посочените критерии
за подбор, следва да се представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация, конкретно в частта, касаеща
констатацията за несъответствие.

IV.2 Участник №2: „СОЛАК М.С” ООД–ОТКРИТИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ

- В данните от представеният еЕЕДОП от кандидата за:

Обособена позиция №2: Обект: „Реконструкция на пешеходна пътека и
изграждане на беседка и беседка с чешма в с. Дядовци, общ.Ардино”, се  констатираха
следните несъответствия:

При разглеждането на представените документи от участника „СОЛАК М.С”
ООД, Комисията установи, че не са декларирани обстоятелства, относно
удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя в раздел: „Б:
ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“, кандидатът е декларирал,
обстоятелство, което не удостоверява съответствие с изискванията на възложителя, а
именно:

1. „Б: Икономическо и финансово състояние” на еЕЕДОП, относно наличие на:
„Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“”, а  именно:

- Коректно попълнени данни за стойност на Застрахователно покритие при
Застрахователна полица за риск „професионална отговорност”;

-Начална  и крайна дата за валидност на Застрахователна полица за риск
„професионална отговорност”.

Комисията установи, че не са декларирани обстоятелства, относно удостоверяване
на съответствието с изискванията на възложителя в раздел: „В: ТЕХНИЧЕСКИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ“, кандидатът е декларирал, обстоятелство,
което не удостоверява съответствие с изискванията на възложителя, а именно:
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2. В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ на еЕЕДОП, а
именно:

Участникът декларира  непълни данни свързани с поставените изисквания от
възложителя за допустимост, в част доказване на „изпълнена дейност с предмет,
идентичен или сходен с този на поръчката“, липсват следните доказателства, които да
удостоверяват извършена дейност:

-Наименование на възложители , с които са сключени договори за  изпълнените
дейности;

-Период на изпълнение на дейностите;

Комисията установи, че не са декларирани обстоятелства, относно удостоверяване
на съответствието с изискванията на възложителя в раздел: „Г: СТАНДАРТИ ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО
УПРАВЛЕНИЕ“ кандидатът е декларирал, обстоятелство, което не удостоверява
съответствие с изискванията на възложителя, а именно:

3. Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ
ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ на еЕЕДОП , а  именно:

c. Внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана по
европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или екв.

-Не са декларирани данни за съставител на Внедрена система за опазване на
околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или екв.

-Не са декларирани данни за срок на валидност на Внедрена система за
опазване на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO
14001:2015 или екв.

-Не са декларирани данни за валиден номер на Внедрена система за опазване
на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или
екв.

б. Внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по
европейски стандарт ISO 9001:2015 или екв.:

-Не са декларирани данни за съставител на внедрена система за управление
на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015 или
еквивалентни

-Не са декларирани данни за срок на валидност на внедрена система за
управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015
или еквивалентни

-Не са декларирани данни за валиден номер на внедрена система за
управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015
или еквивалентни

Комисията РЕШИ, че за доказване на съответствията с посочените критерии за
подбор, следва да се представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация, конкретно в частта, касаеща констатацията за
несъответствие.
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IV.3 На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на
настоящият протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация, като допълнително представената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване
на заявления за участие.

При представяне на нов еЕЕДОП, той се представя в електронен вид, подписан
цифрово и приложен на подходящ оптичен носител. Форматът, в който се представя
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

IV.4. Участник № 3 – „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД няма констатирани
несъответствия.

С това приключи първият етап от работата на комисията. Председателят закри

заседанието на 03.06.2020 г. в 16:50ч.

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протоколът да се изпрати на всички
участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо
заседание на комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр,
като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички
решения са взети с единодушие от членовете на комисията.

Комисия:

Председател:

……..………п…….......................;

(Гьокчен Емин)

Членове:

1)……………п…………………..…;

(Росен Хаджиев)

2)………………п………………….;

(Николай Иванова)


