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Днес, 12.03.2019г. в гр. София, в сградата на район „Красна поляна”,ст.206 на
основание Решение №РКП19-РД93-1 от 31.01.2019г. на Кмета на Район „Красна
поляна” за откриване на „Открита процедура” за възлагане на обществена поръчка по
реда на ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни стокина едро за нуждите на детски
градини, обединени детски заведения и детски ясли натериторията на район "Красна
поляна", и публикувана в РОП с № 01259-2019-0001, се проведе заседание на
Комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със
Заповед №РКП19-РД92-4/12.03.2019г. на Кмета на район „Красна поляна” в състав:
Председател: инж. Николай Вушовски - Зам. Кмет на район „Красна поляна” - СО
и Членове:
1. Любомир Борисов - Секретар на район „Красна поляна” - правоспособен юрист;
2. Виолина Петкова —Началник Отдел „Финансово-счетоводни дейности”;
3. Николай Танов - мл. експерт в отдел „Образование”;
4. д-р Кремена Стоева - Началник на отдел „Официален лабораторен контрол и
мониторинг” при ЦУ на БАБХ;
5. Стефани Гьоринска - мед. сестра в 126- ДГ "Тинтява";
6. Виринея Димова - мед. сестра в 51-ва Детска ясла .
Председателят на комисията инж. Николай Вушовски, установи, че всички
поканени членове на комисията за днешното заседание, присъстват лично. Комисията
има кворум и може да взима решения.
На заседанието присъстватследнйте представители на участници в процедурата:
1. Г-н Веселин Свиленски - упълномощен представител на фирма „КООПТърговия и туризъм” АД;
2. Г-н Ивайло Пандов - управител на фирма „Панда-И.П.” ЕООД;
3. Г-жа Любов Василкова - упълномощен представител на фирма „ИЙТ УЕЛ”
ЕАД.
-■
Поканена бег-жа Ирена Медникарова, ст. специалисте отдел „Административно и
информационно обслужване” в районната администрация да донесе списъка с фирмите
участници и подадените непрозрачни опаковки с оферти. Председателят на комисията
прие 4/четири/ броя затворени непрозрачни опаковки е оферти, за което се подписа
Протокол съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП. Членовете на комисията се запознаха е
имената на фирмите и техните представители, след което подписаха декларации по чл.
103, ал.2 от ЗОП. Не бяха направени самоотводи.

!

I. Председателят на комисията инж. Николай Вушовски на основание чл. 54, ал.1 от
ГТПЗОП, откри в 10:10часа заседанието на комисията и запозна присъстващите със
Заповедта за назначаване на комисията и поставените й задачи.
•
След това се пристъпи към проверка целостта на всяка от четирите подадени
непрозрачни опаковки с оферти. Не се констатираха нередности.
На основание чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на
непрозрачните опаковки с оферти по реда на тяхното постъпване, оповестяване на
тяхното съдържание и наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”, както следва:
„ L Оферта постъпила с вх. №РКП19-ДР00-137/11.03.2019г. в 13:59часа на фирма
„НИТ УЕЛ” ЕАД.
'
Комисията отвори нег розрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира, че съдържа опис па представените документи, документи по чл. 39, ал.2
(ЕЕДОП на електронен носите“л)и ал. 3 от ППЗОП, техническо предложение и отделен
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.Комисията установи, че
всички документи, посочени в списъка-опис са налице. Трима от членовете на
комисията подписаха на основание чл.54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от
техническото предложение и приложенията към него, както и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
*
Председателят на комисията предложи на присъстващите упълномощени
представители на участници в процедурата, един от тях да подпише плика с надпис
„Предлагани ценови параметри” и техническото предложение.Упълномощените
представители, заявиха че не желаят да подпишат документите.
2. Оферта постъпила с вк. №РКП19-ДР00-138/1К03.2019г. в 13:59часа на фирма
„Панда-И.П.” ЕООД.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира, че съдържа опис на представените документи, документи по чл. 39, ал.2
(ЕЕДОП на електронен носител) и ал. 3 от ППЗОП, техническо предложение и отделен
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Комисията установи, че
всички документи, посочени в списъка-опис са налице. Трима от членовете на
комисията и г-н Веселин Свиленски - упълномощен представител на фирма „КООПТърговия и туризъм” АД подписаха на основание чл.54, ал.4 от ППЗОП всяка страница
от техническото предложение и приложенията към него, както и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
3. Оферта постъпила с вх. №РКП19-ДР00-139/11.03.2019г. в 14:52 часа на фирма
„КООП-Търговия и туризъм” АД.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира, че съдържа опис на представените документи, документи по чл. 39, ал.2
(ЕЕДОП на електронен носител) и ал. 3 от ППЗОП, техническо предложение и отделен
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Комисията установи, че
всички документи, посочени в списъка-опис са налице. Трима от членовете на
комисията и г-н Ивайло Пандов - управител на фирма „Панда-И.П.” ЕООД подписаха
на основание чл.54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение и
приложенията към него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
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4. Оферта постъпила с вх №РКП19-ДР00-140/11.03.2019г. в 16:28 часа на фирма
ЕТ „Македония-Иван Даньовск
Комисията отвори пеп розрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира, че съдържа опис па представените документи, документи по чл. 39, ал.2
(ЕЕДОП на електронен носител ) и ал. 3 от ППЗОП, техническо предложение и отделен
запечатан плик е надпис ,Прг.щлагани ценови параметри”. Комисията установи, че
всички документи, посочени в списъка-опис са налице. Трима от членовете на
комисията и г-жа Любов Василк:ова - упълномощен представител на фирма „ИЙТ УЕЛ”
ЕАД подписаха на основание чл.54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото
предложение и приложенията към него, както и плика е надпис „Предлагани ценови
параметри”.
Председателят на ко•мисията инж.Н.Вушовски, призова присъстващите
представители на фирмите учаслници в процедурата да поставят въпроси или питания
за процедурните действия па комисията до момента. Такива не бяха направени,
Предвид обстоятелството, че са изпълнени изискванията по процедурата на чл.54, ал.З,
ал. 4 и ал.5 от ППЗОП, nil ж.Н.Вушовски покани представителите на фирмите
участници да напуснат заседан пето, с което в 11:15часа приключи публичната част от
заседанието на комисията в дне шния ден.
II. Комисията нродълЖи своята работа на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП
по разглеждане и запознаване със съдържанието на документите за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени ог
възложителя, както следва:
1. Фирма „ИЙТ УЕЛ” ЕАД
Комисията извърши елравка на електронната страница на Агенция по
вписванията
Търговския
регистър
с
адрес:
https://Dublic.biTa.bn/CheckUps/V erifications/ActiveCondition.ra ,
относно актуалното
състояние на фирма „ИЙТ У ЗЛ” ЕАД и установи, че изпълнителен директор на
дружеството е г-жа Елза Янева. заедно с нея членове на съвета на директорите са г-жа
Любов Василкова и г-н Найден Караиванов.
Участникът е представи л електронно подписан с квалифицирани електронни
подписи (КЕП) от изпълнител ния директор и членовете на съвета на директорите,
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на магнитен носител,
В Част 1У:„Критерии за т удбор”, раздел „А”: „Годност” участникът е декларирал:
Складово помещение №1 и Шчадилни камери №1-8 на склад за търговия на едро
собственост на „БерсЛоджист икс' ООД гр. София 1. Удостоверение за вписване в
списъка на наемателите - търгН)вци на храни издадено на името на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД
№ 12279/11.10.2012г. регистраш•ш на обект за търговия на едро с храни, регистриран
по реда на чл. 12 от Закона за храните с приложение Списък на групите храни,
издадено от БАБХ", като са изброени групите храни, включени в обхвата на
удостоверението.,, 2. Удостовер ение за регистрация на обект за търговия на едро с
храни на името на „БерсЛод, чгистикс” ООД № 27528/06.06.2014г., регистриран по
реда на чл. 12 от Закона за храините, издадено от БАБХ” с посочен обхват на групите
храни. Участникът не е посочил адресите на декларираните обекти, съгласно
условията, поставени от възло!Жителя в обявлението и документацията за участие.

Комисията извърши справк:а на посочените от участника електронни
адреси:
https://public.brra.bg/Default.ra
и
lUtp://www.babh.govcrnment.fy>'bg/Obiect/site register/view/6/%D0%9A%D0% 0 E% D0% B
D%D 1%82%D 1%80%Р0%П Е‘^oP0%BB%20%DO%BD%D0%BQ.
Удостоверения
c
посочените регистрационни номера на името на фирма „ИЙТ УЕЛ” ЕАД и фирма
„БерсЛоджистикс” ООД не ояха открити. При справка по ЕИК на участника в
електронната страница на БАБХ в раздел „Контрол на храните”, Национален
електронен регистър на обект^!ге за производство и търговия на едро и дребно с храни
от животински и неживотинск.и произход, секция „Наематели-търговци” беше открита
декларираната информация за обект с номер BG2203019, на адрес София, с. Казичене
ул. "Околовръстен път" 414, обл. София (град), регистриран с удостоверение №
27528/06.06.2014 на името на ЕерсЛоджистикс ООД.
На основание чл. 67, ал 5 ЗОП участникът следва да представи заверено копие
от описаното в ЕЕДОП Удо{-товерение за вписване в списъка на наемателите —
търговци иа храни издадено на името на „ИЙТ УЕЛ" ЕАД № 12279/11.10.2012г.
регистрация на обект за търг овия на едро с храни, регистриран по реда на чл. 12 от
Закона захраните с приложениШСписък на групите храни, издадено от БАБХ”.
Участникът е декларн рал в Част 1У:„Критерии за подбор”, раздел „Б”:
„Икономическо и финансово състояние”, общ оборот: за 2016г. в размер на 2119000
лева, за 2017г. в размер на 143z 000 лева, за 2018г. в размер на 3578000 лева, и оборот в
сферата, попадаща в обхвата щ. поръчката: за 2016г. в размер на 2111000 лева, за 2017г.
в размер на 1392000 лева, за 2.018г. в размер на 3553000 лева. Участникът е посочил:
„Съотношение 10.62Описание Коефициент на обща ликвидност = текущи активи —
308/текущи задължения - 2 9 = 61,10
Съотношение 9.79 Описание Коефициент на бърза ликвидност- вземания - 175+
кратк. Инвестиции- 0 + пари\iuu средства - 109=284/ текущи задължения - 29 =
9,79”.
Комисията извърши справка в електронната страница на Агенция по
вписванията
Търговски
регистър
с
адрес:
littps://pubhc.brra.bg/CheckUps/Y eiifications/ActiveCondition.ra и установи, че Годишните
финансови отчети за 2016г., 2017г. и 2018г. не са публикувани. Участникът на
основание чл.67, ал.5 от ЗОП следва да представи документи, от които да е видно,
какъв е размерът и видът на peakизпрания оборот за 2016г., 2017г. и 2018f.
Участникът е декларирал нали чието на Сертификат с per. № TRBA 100 0769 по
стандарт БДС EN ISO 9001, издаден от ТЮФ РЕЙНЛАНД - БЪЛГАРИЯ ЕООД,
валиден до 25.11.2020г. и Серт ификат с per. № TRBA 180 0071 по стандарт БДС EN
ISO 22000, издаден от ТЮФ РЕМНЛАНД - БЪЛГАРИЯ ЕООД, валиден до 25.11,2020г.
и е посочил техния обхват. Kb;'мисията извърши справка на електронната страница
насертифициращата фирма ТЮ'Ф РЕЙНЛАНД — БЪЛГАРИЯ ЕООД с електронен
адрес: http://www.tuv.eom/hp/hn Taiia.home.jsp и установи, че няма видимост относно
датата на валидност на посоче пите сертификати. Участникът следва да представи
заверени копия на посочените cdртификати.
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2. Фирма„Панда-И.П.” ЕООД
Комисията извърши справка на електронната страница на Агенция по
вписванията
Търговския
регистър
е
адрес:
httjjsT/public.brra.bu/CheckUps/Verifications/ActivcCondition.ra
относно актуалното
____ .
състояние на фирма „I 1анда-И.П.” ЕООД и установи, че управител на дружеството е г-н
Ивайло Пандов.
Участникът е представил електронно подписан е квалифициран електронен
подпис (КЕП) от управителя, Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) на магнитен носител
В Част IV:„Критерии за подбор”, раздел „А”: „Годност” участникът _
декларирал: „ Удостоверение за. регистрация на обект на търговия на едро с храни по
чл.12 от ЗХ№ 01839/10.08.201 г., издадено от ОДБХ, гр.София. Адрес: гр. София, бул.
„Проф. Цветан Лазаров“ № 4-8, складово помещение № 113, 114, 116 и 117.”
„ Удостоверение за регистрация на обект на търговия на едро с храни по чл.12 от ЗХ
№ 34995/06.11.2015 г. Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 4-8”, ” е
посочени групите храни в обхвата на удостоверенията. Комисията извърши справка на
електронната страница на Българска агенция по безопасност на храните е адрес:
https://food.bfsa.bH/odbh-user/rentcrii-dealers/index.xhtm1.
При справка по ЕИК на участника в електронната страница на БАБХ в раздел „Контрол
на храните , Национален електронен регистър на обектите за производство и търговия
от животински и неживотински произход, секция
.Наематели-търговци” беше о крита декларираната информация за обект е номер
BG2203031, на адрес София, буи. Цветан Лазаров" 4-8, обл.София (град), регистриран
с удостоверение 34995/06.11.20 5 на името на"Слатина-Къра" ЕАД.
На основание чл. 67,ал. 5 ЗОП участникът следва да представи заверено копие ог
описаното в ЕЕДОП Удостоверение за регистрация на обект па търговия на едро с
храни по чл.12 от ЗХ № 01839/10.08.2011 г„ издадено от ОДБХ, гр.София. Адрес: гр.
София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 4-8, складово помещение № 113 114 116 и
117.
Участникът е декларирал в Част 1У:„Критерии за подбор”, раздел ,,Б’
„Икономическо и финансово състояние”, общ оборот: за 2016г. в размер на
14928000лева, за 2017г. в размер на 16582000 лева, за 2018г. в размер на 18180000 лева,
и оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката: за 2016г. в размер на 14914000
лева, за 2017г. в размер на 16551000 лева, за 2018г. в размер на 17956000 лева.
Участникът е посочил:,, Съотношение 12.05ОписаниеКоефициент па обща
ликвидност = текущи активи - 3097/текущи задължения - 257 = 12,05
Съотношение 9.370писание Коефициент на бърза ликвидност- вземания - 665+
парични средства - 1743=2408/текущи задължения - 257= 9,37”.
Комисията извърши сг равка в електронната страница на Агенция по
вписванията
Търговски
регистър
с .
адрес:
https.//public.Ьгга.Ьц/ChcckUps/Verifications/ActivcCondition.ra и установи, че Годишните
финансови отчети за 2016г„ 201?г. и 2018г. не са публикувани. На основание чл. 67,ал.
5 ЗОП, участникът следва да представи документи, от които да е видно, какъв е
размерът и видът на реализирания оборот за 2016г., 2017г. и 2018г.

Участникът е декларирал наличието на Сертификат TRBA 1000162 пО стандарт БДС
EN ISO 9001:2015 валиден от 06.07.2018 до 05.07.2021 г. и Сертификат TRBA 180 0003
по стандарт БДС EN ISO 22000:2006 валиден от 06.07.2018г до 05.07.2021 г. и е
посочил техния обхват. Комисията извърши справка на посочените от участника
електронни адреси насертифициращата фирма ТЮФ РЕЙНЛАНД - БЪЛГАРИЯ ЕООД:
www.certipedia.com/certificates/TRBA+100+0162?locale=en
и
wvvw.ccrtipedia.com/cerfificatesKr R.BA+ 180+0003?locale:;=en и установи, че няма
видимост относно датата на валидност на посочените сертификати. На основание чл.
67, ал. 5 ЗОП участникът следва да представи заверени копия на посочените
сертификати.
3. Фирма „КООП- Търговия и туризъм” АД
Комисията извърши справка на електронната страница на Агенция по
вписванията
Търговския
регистър
с
адрес:
littps://public.brra.bg/CheckUps. Verifications/ActiveCondition.ra
относно актуалното
състояние на фирма „КООП-Търговия и туризъм” АД и установи, че представляващ
дружеството е г-жа Бойка Добрева, заедно с нея членове на съвета на.директорите са
-жа Добринка Аджемлерска-Люцканова, г-н Бранимир
Дивинисиев, г-н Васил Буковеки, г-жа Снежана Лазарова, г-н Веселин Свиленски и г-н
Петър Стефанов.
шл електронно подписан с квалифициран електронен
подпис (КЕП) от изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите,
Единен европейски документ За обществени поръчки (ЕЕДОП) на магнитен носител.
е декларйрал в Част 1У:„Критерии за подбор”, раздел „Б”:
„Икономическо и финансово Ьъстояние”, общ оборот: за 2016г. в размер на 4 138 000
лева, за 2017г. в размер на 4 380 000 лева, за 2018г. в размер на 4 003 000 лева, и оборот
в сферата, попадаща в обхвазia на поръчката: за 2016г. в размер на 4 003 000 лева, за
2017г. в размер на 4 024 000 лева, за 2018г. в размер на 2 441 000 лева. Посочил е
„ съотношение между Текущи активи (1533 хил.лв.) и Текущи задължения (672 хил.лв.)
Коефициент на обща ликвидност (2,28)], [съотношение между „Вземания (1190
хил.лв. + Краткросрочни инвестиции ( 0 лева)+ Парични средства ( 1 2 7 хил.лв.)/
Краткосрочни задължения задължения ( 672 хил.лв.) = Коефициент на бърза
ликвидност (1 ,7 7 ).”
Участникът е представил е заверени копия на счетоводен баланс и отчет за
приходите и разходите за 2018г.
Комисията извърши справка в електронната страница на Агенция по вписванията
Търговски регистър с адрес:
l)tlps://public.brra.bg/CheckUps/ Verifications/ActiveCondition.ra
и установи,
че
Годишният финансов отчет за 2017г. не е публикуван. Участникът на основание чл.67,
ал.5 от ЗОП следва да представи документи, от които да е видно, какъв е размерът и
видът на реализирания оборот за 2017г.
,'
4. Фирма ЕТ „Македония-ИванДаньовски”
Комисията извърши справка на електронната страница на Агенция по
вписванията
Търговския
регистър
с
адрес:
https://public.brra.bu/CheckUps/|Verifications/ActiveCondition.ia
относно актуалното

състояние на фирма ЕТ „Мак сдония-Иван Даньовски и установи, че представляващ
фирмата е г-н Иван Даньовски
Участникът е представил опис на представените документи без подпис и печат,
като следва да представи такьт с печат и подпис на представляващия фирмата,
Участникът е представил електронно подписан с квалифициран електронен подпис
(КЕП) от представляващия оирмата, Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) на магнитен носител.
В Част IV: „Критерии за подби
раздел „А”: „Годност” участникът е,декларирал, че
разполага с: „регистриран об%
'кт (склад) за търговия на едро с храни по Закона за
храните, съгласно Удоспювере ние за регистрация на обект за търговия на едро с
храни № 38312/ 29.08.2016 г„ изд. от ОДБХ —гр. София към БАБХ. Адрес на обекта:
гр. София, п.к. 1618, кв. ,, Manh'стирски ливади , р-н „Витоша“, ул. „Ралевица“ № 56.
За складовото помещение
сключен договор за наем от 01.07.2016 г. със
собствениците на имота (Е.’лена Димитрова и Георги Димитров) и наемател ЕТ
„Македония - Иван Даньовски , като са изброени групите храни, включени в обхвата
на удостоверението. На посоче ния от участникаелектронен адрес на Българска агенция
по
безопасност
на
храните:
https ://food. bfsa, b£/odbh-user/rl 1/index.xhtml.
Удостоверение с посочения pei истрационен номер на името на фирма ЕТ „Македония Иван Даньовски”не бе открито
При справка по ЕИК ш участника в електронната страница на БАБХ в раздел
„Контрол на храните”, Национ(клен електронен регистър на обектите за производство и
търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, секция
„регистър храни от животински произход” беше открита декларираната информация за
обект с номер BG2203093, н а адрес София, район Витоша, ул. "Ралевица" №56,
обл.София (град), регистриран с удостоверение 38312/29.08.2016 на името на ЕТ
"МАКЕДОНИЯ - ИВАН ДАНЬ ОВСКИ". От справката в регистъра не е видно обхвата
на удостоверението за perncrpai щя —групите храни, които могат да бъдат доставяни от
обекта, поради изложеното и ia основание чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът следва да
представи заверено копие от УДюстоверение за регистрация на № 38312/29.08.2016 г.,
описано в ЕЕДОП.
Участникът е декларирдл в Част IV.'„Критерии за подбор”, раздел „Б”:
„Икономическо и финансово състояние”, общ оборот: за 2016г.’ в размер на
1467.......лева, за 2017г. в разме з на 1459 .....лева, за 2018г. в размер на 1479...... лева, и
оборот в сферата, попадаща
обхвата на поръчката:за 2016г. в размер на 1445
........лева, 2017г. в размер на 14■55 ........лева и за 2018г. в размер на 1477 ...........лева.
Участникът е посочил: „1. К тфициент на обща ликвидност (К ол) — съгласно
Методиката към чл. 61, ал. 1 т. 3 от ППЗОП въз основа на данни (в хил. лв.) от
счетоводния баланс към 31.12.2 318 г.: К ол= (Текущи активи) / (Текущи задължения) =
2.60; 2. Коефициент на бърза щ квидност (К бл) - съгласно Методиката към чл. 61, ал.
1, т. 3 от ППЗОП въз основ’2 на данни (в хил. лв.) от счетоводния баланс към
31.12.2018 г.; К бл= (Вземания. + Краткосрочни инвестиции + Парични средства)/
(Текущи задължения) = 4.60.
От представената инфор мация и липсата на такава за счетоводния баланс към
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31.12.2018г. комисията не може да установи стойностите, въз основа на които са
изчислени посочените по-горе коефициенти.
Комисията извърши справка в електронната страница на Агенция по
вписванията
Търговски
j регистър
с
адрес:
liltnsS://Dublic.biTa.ba/CheckUDs/Verifications/ActiveCondition.ra и установи, че Годишните
финансови отчети за 2016г., 2017г. и 2018г. не са публикувани. Участникът следва да
представи документи, от които да е видно, какъв е размерът и видът на реализирания
оборот за 2016г., 2017г. и 2018г.
!
Участникът е декларирал наличието на: „Сертификат № 3590667 за въведена
I
система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015, с обхват
„Складиране, транспорт и търговия на едро с 'хранителни продукти“, валиден до
03.05.2019 г., издаден от ЛЛ-С (Сертификация)'. Чешка Република;Сертификат №
3590667 за въведена система за управление ца безопасността на храните по
стандарт ISO 22000:2005, с обхват „Складиране, транспорт и търговия на едро с
хранителни продукти“, валиден до 03.05.2019 г.,| издаден от ЛЛ-С (Сертификация)
Чешка Република. "Комисията извърши спрдвка на електронната страница
насертифициращата фирма „ЛЛ-С (Сертификация)” Чешка Републикас адрес: http://11с.Ьц/. Публикувани сертификати, издадени на името на фирма ЕТ „Македония - Иван
Даиьовски” под горните индекси не бяха открити. Участникът следва да представи
заверени копия на посочените сертификати.
Въз основа на по-горе направените констатации, комисията с единодушие от
j
I
своите членове взе следните решения:
1. Участниците в процедурата да бъдат уведомени, като им -бъде изпратен
протокола с извършените констатации, относно наличието и редовността на
представените документи.
i
2. На основание чл. 54, aj)[. 9 от ППЗОП - в срок от пет работни дни, считано от
датата на получаване н^ протокола, задължава участниците, за които по-горе са
посочени констатираните несъответствия или липса на информация да
представят нови ЕЕДО|П и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация.
3. Допълнително предоставената^ информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са|настъ|уили следкрайния срок за получаване на оферти.
Комисията приключи работа h^i 29.(]о/2019 г.
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