ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”
БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Габрово 5300, ул. „Бодра смяна” 3, тел./факс: 066/ 801 277, e-mail: project@centralbalkan.bg

ПРОТОКОЛ
№ 2 /17.10.2019 г.

Днес, 17.10.2019 г. в 11:00 часа, в стая 301, III етаж, в Централен офис на Дирекция
„НП Централен Балкан“, комисията, назначена със Заповед № РД МВ 23/ 25.09.2019 г. на
Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“, за провеждане на „ПУБЛИЧНО
СЪСТЕЗАНИЕ”, открито с Решение № РД МВ 19/02.09.2019 г. на Директора на Дирекция
„НП Централен Балкан “ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
мерки за информация и комуникация по дейност 16 и табели (информационни,
обозначителни, ограничителни и забранителни) по дейности №№ 3, 5 и 12 от Проект
№BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на природни местообитания и
видове в Национален парк "Централен Балкан", Оперативна програма "Околна среда
2014 - 2020 г.", само по отношение на Обособена позиция №1: „Изпълнение на мерки за
информация и комуникация по дейност 16 и табели (информационни, обозначителни,
ограничителни и забранителни) по дейности №№ 3, 5 и 12“, съгласно предварително
обявените условия на Възложителя, проведе закрито заседание на основание чл.54, ал.12
от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) за проверка на
предоставените допълнителни документи относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Комисията заседава в пълен състав, както следва:
Председател:
адв. Ганка Андонова Йост – правоспособен юрист, адвокат, вписан в Адвокатска
колегия – Варна, външен експерт;
и членове:
1. Антон Христов Станчев – Директор на Дирекция „БКО“, ДНПЦБ, Ръководител на
екипа за управление на проекта (ЕУП), с професионална квалификация – биолог;
2. Даниела Тотева Кръстева – Старши експерт в отдел „Биоразнообразие, планове,
програми и проекти“, ДНПЦБ, член на ЕУП - Служител, отговорен за „Информация и
комуникация“, с професионална квалификация – бизнес администрация.
Комисията констатира, че всички участници са получили Протокол №1/25.09.2019 г.,
съдържащ установени липси, непълноти, несъответствия, включително нередовности,
фактически грешки или несъответствия с изискванията за личното състояние, или критериите
за подбор. В указания от комисията срок от пет работни дни, на основание чл.54, ал.9
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ППЗОП, в деловодството на Дирекция „НП Централен Балкан“, гр. Габрово са постъпили
допълнителни документи, както следва:
1.ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ОБЕДИНЕНИЕ
„КАС ТРЕЙДИНГ“, ГР. СОФИЯ, с вх. рег. № 18 МВ 29 /1 / от 14.10.2019г., 11,15 часа;
2.ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ „ЕЛМАЗОВИ“ ООД,
ГР. ГАБРОВО, с вх. рег. № 18 МВ 31/1/ от 15.10.2019г., 14,23 часа;
3.ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ДЗЗД „НОВ БАЛКАН“,
ГР. ГАБРОВО, с вх. рег. № 18 МВ 32 /1/ от 15.10.2019г., 14,27 часа.
На основание чл.54, ал.12, във връзка с ал.9 от ППЗОП, комисията пристъпи към
разглеждане на депозираните от участниците допълнително представени документи.
1.ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ОБЕДИНЕНИЕ „КАС
ТРЕЙДИНГ“, ГР. СОФИЯ С УЧАСТНИЦИ В НЕГО: „ГАМА ЕНД ТРЕЙДИНГ” ЕООД,
ЕИК 831708140 И „ФОКАС - 2” ЕООД, ЕИК 175257807:
След разглеждане на допълнително представените от участника документи,
комисията приема, че ОБЕДИНЕНИЕ „КАС ТРЕЙДИНГ“, ГР. СОФИЯ С УЧАСТНИЦИ
В НЕГО: „ГАМА ЕНД ТРЕЙДИНГ” ЕООД, ЕИК 831708140 И „ФОКАС - 2” ЕООД, ЕИК
175257807 е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията
за лично състояние и критериите за подбор.
Предвид изложеното по-горе,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на техническото
предложение, участника ОБЕДИНЕНИЕ
„КАС ТРЕЙДИНГ“, ГР. СОФИЯ С
УЧАСТНИЦИ В НЕГО: „ГАМА ЕНД ТРЕЙДИНГ” ЕООД, ЕИК 831708140 И „ФОКАС 2” ЕООД, ЕИК 175257807.
2.ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ „ЕЛМАЗОВИ“ ООД,
ГР. ГАБРОВО, с ЕИК 200543375:
След разглеждане на допълнително представените от участника документи,
комисията приема, че „ЕЛМАЗОВИ“ ООД, ГР. ГАБРОВО, с ЕИК 200543375 е представил
всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
Предвид изложеното по-горе,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на техническото
предложение, участника „ЕЛМАЗОВИ“ ООД, ГР. ГАБРОВО, с ЕИК 200543375.
3. ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ДЗЗД „НОВ БАЛКАН“,
ГР. ГАБРОВО С УЧАСТНИЦИ В НЕГО: „КУБЕР - ЛАЙТ” ЕООД, ЕИК 202632196 И
„ЕВРОМАТ МР” ЕООД, ЕИК 202834237:
След разглеждане на допълнително представените от участника документи,
комисията установи следното:
ДЗЗД „НОВ БАЛКАН“, ГР. ГАБРОВО С УЧАСТНИЦИ В НЕГО: „КУБЕР ЛАЙТ” ЕООД, ЕИК 202632196 И „ЕВРОМАТ МР” ЕООД, ЕИК 202834237 е представил
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нови еЕЕДОП – и от обединението участник, от „КУБЕР - ЛАЙТ” ЕООД, ЕИК 202632196
И „ЕВРОМАТ МР” ЕООД, ЕИК 202834237.
Комисията е изискала, съгласно Протокол №1/25.09.2019г. участникът, да представи
нови еЕЕДОПи, с които да приведе офертата си в съответствие с изискванията на
Възложителя и другите посочени несъответствия, липси или непълноти на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка или несъответствия с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор по отношение на участника.
След преглеждане на всички допълнително представени документи, комисията
установи, че участникът НЕ Е изпълнил указанията на комисията, поради следните
обстоятелства:
Съгласно, чл.41, ал.5 от ППЗОП, когато документи, свързани с участието му в
обществена поръчка, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в
ЕЕДОП се посочва информация, относно обхвата на представителната му власт. Едната от
страните по представеното Споразумение за създаване на ДЗЗД „НОВ БАЛКАН“ е подписала
същото, чрез пълномощник и също така, офертата за участие на обединението е подадена
отново от същия пълномощник. При представянето на новите еЕЕДОПи, участника,
следваше да се съобрази с посочената по-горе правна норма и да попълни и данните на
участващият пълномощник поне в някой от ново представените еЕЕДОПи, както и да посочи
обхвата на представителната му власт, но такива не са представени. Следователно,
непредставянето на данни за пълномощника по законоустановения ред се приравнява на
липсата на валиден договор за създаване на дружество по Закона за задълженията и
договорите и от там до липсата на участник – обединение в настоящата обществена поръчка.
Комисията реши единодушно да не коментира указаното по отношение на участника,
във връзка с чл.54, ал.3 от ЗОП и останалите дадени указания в Протокол №1/25.09.2019г.,
поради липсата на данни за наличието на пълномощник в окончателно представения еЕЕДОП
на участника – обединение и поради вече установената липса на годен участник в
обществената поръчка, тъй като е безпредметно тяхното коментиране.
Поради горното,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
предлага за отстраняване участник ДЗЗД „НОВ БАЛКАН“, ГР. ГАБРОВО С
УЧАСТНИЦИ В НЕГО: „КУБЕР - ЛАЙТ” ЕООД, ЕИК 202632196 И „ЕВРОМАТ МР”
ЕООД, ЕИК 202834237, от по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка, на основание чл.107, т.2, б."а" и т.5 ЗОП, поради обстоятелството,
че офертата му не отговаря на предварително обявените условия на обществената
поръчка, на действащото по време законодателство и от там на изискванията за
условията за представяне на офертата за участие, при следните мотиви:
Съгласно, чл.41, ал.5 от ППЗОП, когато документи, свързани с участието му в
обществена поръчка, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в
ЕЕДОП се посочва информация, относно обхвата на представителната му власт. Едната от
страните по представеното Споразумение за създаване на ДЗЗД „НОВ БАЛКАН“ е подписала
същото, чрез пълномощник и също така, офертата за участие на обединението е подадена
отново от същия пълномощник. При представянето на новите еЕЕДОПи, участника,
следваше да се съобрази с посочената по-горе правна норма и да попълни и данните на
участващият пълномощник поне в някой от ново представените еЕЕДОПи, както и да посочи
обхвата на представителната му власт.
Комисията, изрично е указала на участника да посочи тази представителна власт, поне
в еЕЕДОП на обединението, поради обстоятелството, че пълномощник е подал офертата от
участника – обединение и това представлява документ, свързан с участието му в обществена
поръчка по смисъла на чл.41, ал.5 от ППЗОП, но същият не е изпълнил даденото от
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комисията указание в този смисъл. Отделно от горното, представеното Споразумение за
създаване на ДЗЗД „НОВ БАЛКАН“ е подписано, чрез същия пълномощник /едно и също
физическо лице/, за който комисията не установи дали е имал представителна власт да го
подписва и какъв е бил обема на тази власт. Представеното пълномощно на етап подаване на
оферта, не е част от офертата на участника, а е само документ, свързан с участието му в
обществена поръчка по смисъла на чл.41, ал.5 от ППЗОП и съгласно действащата по време
правна редакция на ЗОП, се изисква не представянето на пълномощно, а описване на
представителната власт в еЕЕДОП на участника или поне в еЕЕДОП на съдружника в него,
позовал се на тази представителна власт и същото не е годно да удостовери наличието на
представителна власт, още повече, че то е общо и неотносимо към предмета на настоящата
обществена поръчка.
Съгласно §2., т.59 от ДР на ЗОП - „Участник" е стопански субект, който е представил
оферта, а съгласно чл.10, ал.1 от ЗОП, участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява
строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е
установено. Участници в обединението са български юридически лица. Съгласно българското
законодателство / законодателството на държавата, в която те са установени/, обединение или
друго образувание, което има право да изпълнява дейности, сходни с предмета на
разглежданата обществена поръчка са следните правни фигури:
- „обединение" с легална дефиниция в чл. 357 и сл. от ЗЗД, съгласно която с договора
за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на
една обща стопанска цел или
- „консорциум”, съгласно чл. 275 и сл.от ТЗ, под чиято форма търговците също могат
да се обединяват за осъществяване на обща конкретна търговска дейност. Това обединяване
може да се осъществи под формата на търговски дружества или чрез образуване на
консорциум, за който се прилагат правилата за гражданско дружество.
Участникът сам е избрал да създаде обединение по смисъла на ЗЗД, между български
юридически лица, неформален договор, но с форма за доказване – писмена, съобразена с
изискванията на Възложителя, обективирани и в чл.37 от ППЗОП, но несъобразена с общите
правила на българското законодателство, по отношение наличието на представителна власт,
уредени в Закона за задълженията и договорите в Търговския закон. От факта, че липсват
обективни доказателства за наличието на представителна власт по отношение подписването
на Споразумение за създаване на ДЗЗД „НОВ БАЛКАН“ следва извода, че представения
договор неможе да се приеме като действителен и пораждащ правни последици между
страните по него и от там не е възможно да се приеме, че е налице и пълноправен участник в
обществената поръчка по смисъла на ЗОП. Договор, сключен без представителна власт, е
недействителен и непоражда целените с него правни последици и отказа на страна по него,
позовала се на представителна власт, след като не е потвърдила същите с допълнително
представените от участника документи, означава че потвърждава чрез конклудентното си
действие неговата недействителност и липсата на представителна власт. Комисията счита, че
когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице,
представеният договор за създаването му следва да съдържа недвусмислени клаузи относно
възникването на обединението и произтичащите от това последици за съдружниците в него –
воля за възникването му, представителство, разпределение на отговорности и т.н.
Предвид гореизложеното комисията намира, че Обединението не е създадено,
съгласно българското законодателство и поставените от възложителя изисквания във връзка с
ЗОП, ППЗОП, ЗЗД и ТЗ и поради тази причина не може да бъде пълноправен участник/годен
субект в разглежданата процедура за възлагане на обществена поръчка и подадената от него
оферта не отговаря на предварително обявените условия на обществената поръчка, на
действащото по време законодателство и от там на изискванията за условията за
представяне на офертата за участие.
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Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническите предложения на
допуснатите до този етап участници.
1.ОФЕРТА ОТ ОБЕДИНЕНИЕ
„КАС ТРЕЙДИНГ“, ГР. СОФИЯ С
УЧАСТНИЦИ В НЕГО: „ГАМА ЕНД ТРЕЙДИНГ” ЕООД, ЕИК 831708140 И „ФОКАС 2” ЕООД, ЕИК 175257807:
Техническото предложение /Приложение №2/ на участника е изготвено, съгласно
посочения в документацията образец, съдържа всички изискуеми реквизити, подписано е от
лицето с представителна власт и отговаря на поставените изисквания и условия за
изпълнение на поръчката.
Участникът е предложил да изпълни поръчката в съответствие с техническата
спецификация и съгласно всички изисквания на възложителя.
Приел е срока за изпълнение на обществената поръчка да е до изпълнение на всички
поети от Страните задължения по Договора, но не по-късно от 26.05.2023 г.
Декларира, че в срок до 5 (пет) работни дни след направена заявка от Възложителя ще
предложи дизайн и визия на заявените материали.
Приема, в случай че възложителят има забележки или възражения по изготвения от
него проект на дизайн, в срок до 3 (три) работни дни от получаването на забележките да
коригира дизайна и да представи нова визия на съответния продукт.
Декларирал е, че ще достави изработените от него артикули в сградата на ДНПЦБ,
находяща се на адрес: 5300, гр. Габрово, ул. „Бодра смяна“ № 3, в срок до 10 (десет) работни
дни, считано от датата на одобрение от Възложителя, на предложения дизайн.
Изразил е съгласие и по останалите декларативни обстоятелства във Техническото
предложение.
Предвид изложеното по-горе,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до участие в следващия етап от процедурата – прилагане на методиката за
оценка, участника ОБЕДИНЕНИЕ „КАС ТРЕЙДИНГ“, ГР. СОФИЯ С УЧАСТНИЦИ В
НЕГО: „ГАМА ЕНД ТРЕЙДИНГ” ЕООД, ЕИК 831708140 И„ФОКАС - 2” ЕООД, ЕИК
175257807.
2.ОФЕРТА ОТ „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК
201557566:
Техническото предложение / Приложение №2/ на участника е изготвено, съгласно
посочения в документацията образец, съдържа всички изискуеми реквизити, подписано е от
лицето с представителна власт и отговаря на поставените изисквания и условия за
изпълнение на поръчката.
Участникът е предложил да изпълни поръчката в съответствие с техническата
спецификация и съгласно всички изисквания на възложителя.
Приел е срока за изпълнение на обществената поръчка да е до изпълнение на всички
поети от Страните задължения по Договора, но не по-късно от 26.05.2023 г.
Декларира, че в срок до 5 (пет) работни дни след направена заявка от Възложителя ще
предложи дизайн и визия на заявените материали.
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Приема, в случай че възложителят има забележки или възражения по изготвения от
него проект на дизайн, в срок до 3 (три) работни дни от получаването на забележките да
коригира дизайна и да представи нова визия на съответния продукт.
Декларирал е, че ще достави изработените от него артикули в сградата на ДНПЦБ,
находяща се на адрес: 5300, гр. Габрово, ул. „Бодра смяна“ № 3, в срок до 10 (десет) работни
дни, считано от датата на одобрение от Възложителя, на предложения дизайн.
Изразил е съгласие и по останалите декларативни обстоятелства във Техническото
предложение.
Предвид изложеното по-горе,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до участие в следващия етап от процедурата – прилагане на методиката за
оценка, участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201557566.
3.ОФЕРТА ОТ „ЕЛМАЗОВИ“ ООД, ГР. ГАБРОВО, с ЕИК 200543375:
Техническото предложение / Приложение №2/ на участника е изготвено, съгласно
посочения в документацията образец, съдържа всички изискуеми реквизити, подписано е от
лицето с представителна власт и отговаря на поставените изисквания и условия за
изпълнение на поръчката.
Участникът е предложил да изпълни поръчката в съответствие с техническата
спецификация и съгласно всички изисквания на възложителя.
Приел е срока за изпълнение на обществената поръчка да е до изпълнение на всички
поети от Страните задължения по Договора, но не по-късно от 26.05.2023 г.
Декларира, че в срок до 5 (пет) работни дни след направена заявка от Възложителя ще
предложи дизайн и визия на заявените материали.
Приема, в случай че възложителят има забележки или възражения по изготвения от
него проект на дизайн, в срок до 3 (три) работни дни от получаването на забележките да
коригира дизайна и да представи нова визия на съответния продукт.
Декларирал е, че ще достави изработените от него артикули в сградата на ДНПЦБ,
находяща се на адрес: 5300, гр. Габрово, ул. „Бодра смяна“ № 3, в срок до 10 (десет) работни
дни, считано от датата на одобрение от Възложителя, на предложения дизайн.
Изразил е съгласие и по останалите декларативни обстоятелства във Техническото
предложение.
Предвид изложеното по-горе,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до участие в следващия етап от процедурата – прилагане на методиката за
оценка, участника „ЕЛМАЗОВИ“ ООД, ГР. ГАБРОВО, с ЕИК 200543375.
Комисията пристъпи към прилагане на методиката за оценка на офертите, по
отношение на разглеждане и проверка на техническите предложения на допуснатите
до този етап участници.
1.ОФЕРТА ОТ ОБЕДИНЕНИЕ
„КАС ТРЕЙДИНГ“, ГР. СОФИЯ С
УЧАСТНИЦИ В НЕГО: „ГАМА ЕНД ТРЕЙДИНГ” ЕООД, ЕИК 831708140 И „ФОКАС 2” ЕООД, ЕИК 175257807:
6

След разглеждане на информацията, подлежаща на оценяване, а именно:
информацията по Показател „Срок за изработка и доставка на предлаганите артикули ” –
П1, обективирана в Техническо предложение на участника, комисията извърши оценяване по
методиката за оценка, по следния начин:
Участникът е предложил Срок за изработка и доставка на предлаганите артикули - до
10 (десет) работни дни, считано от датата на одобрение от Възложителя, на предложения
дизайн.
Максималният брой точки, който едни участник може да получи по този показател в
комплексната оценка е 40 точки.
Оценката на участника по показател П1 се изчислява по следната формула:

най-кратък предложен срок за изработка и доставка в
работни дни от допуснат участник
П1 = 40 х -------------------------------------------------------------------------------------------------------предложен срок за изработка и доставка в работни дни от участника
или
П1 = 40 х 10/10 =40 х 1 = 40 точки
Или по Показател „Срок за изработка и доставка на предлаганите артикули ” –
П1, участника - ОБЕДИНЕНИЕ „КАС ТРЕЙДИНГ“, ГР. СОФИЯ С УЧАСТНИЦИ В
НЕГО: „ГАМА ЕНД ТРЕЙДИНГ” ЕООД, ЕИК 831708140 И „ФОКАС - 2” ЕООД, ЕИК
175257807, получава 40 точки.
2.ОФЕРТА ОТ „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК
201557566:
След разглеждане на информацията, подлежаща на оценяване, а именно:
информацията по Показател „Срок за изработка и доставка на предлаганите артикули ” –
П1, обективирана в Техническо предложение на участника, комисията извърши оценяване по
методиката за оценка, по следния начин:
Участникът е предложил Срок за изработка и доставка на предлаганите артикули - до
10 (десет) работни дни, считано от датата на одобрение от Възложителя, на предложения
дизайн.
Максималният брой точки, който едни участник може да получи по този показател в
комплексната оценка е 40 точки.
Оценката на участника по показател П1 се изчислява по следната формула:

най-кратък предложен срок за изработка и доставка в
работни дни от допуснат участник
П1 = 40 х -------------------------------------------------------------------------------------------------------предложен срок за изработка и доставка в работни дни от участника
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или
П1 = 40 х 10/10 =40 х 1 = 40 точки
Или по Показател „Срок за изработка и доставка на предлаганите артикули ” –
П1, участника - „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 201557566,
получава 40 точки.
3.ОФЕРТА ОТ „ЕЛМАЗОВИ“ ООД, ГР. ГАБРОВО, с ЕИК 200543375:
След разглеждане на информацията, подлежаща на оценяване, а именно:
информацията по Показател „Срок за изработка и доставка на предлаганите артикули ” –
П1, обективирана в Техническо предложение на участника, комисията извърши оценяване по
методиката за оценка, по следния начин:
Участникът е предложил Срок за изработка и доставка на предлаганите артикули - до
10 (десет) работни дни, считано от датата на одобрение от Възложителя, на предложения
дизайн.
Максималният брой точки, който едни участник може да получи по този показател в
комплексната оценка е 40 точки.
Оценката на участника по показател П1 се изчислява по следната формула:

най-кратък предложен срок за изработка и доставка в
работни дни от допуснат участник
П1 = 40 х -------------------------------------------------------------------------------------------------------предложен срок за изработка и доставка в работни дни от участника
или
П1 = 40 х 10/10 =40 х 1 = 40 точки
Или по Показател „Срок за изработка и доставка на предлаганите артикули ” –
П1, участника - „ЕЛМАЗОВИ“ ООД, ГР. ГАБРОВО, с ЕИК 200543375, получава 40
точки.

След извършване на гореописаните дейности,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници да
бъдат отворени и ценовите предложения в тях да бъдат оповестени на 22.10.2019 година от
13:30 ч., в сградата на Дирекция „НП Централен Балкан“, Централен офис, находящ се на
адрес: гр. Габрово 5300, ул. Бодра смяна“ № 3, III етаж, стая 301.
На основание чл.57, ал.3 ППЗОП, на 17.10.2019 година да се публикува съобщение на
профила на купувача на Възложителя, по партидата на обществената поръчка, относно
датата, мястото и часа на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на
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участниците и обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за
оценка.
Комисията приключи своята работа и състави настоящия протокол на 17.10.2019 г.

Председател: …………………...
Адв. Ганка Йост

Членове:

……………………
Антон Станчев
…………………….
Даниела Кръстева
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