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Заместник - Председател на Администрдтй 1^ ^ с 1.2ГСофия-град
У пълномощ ено лйпце по чл. 7 от ЗОП
съгласно Заповед № А '3-110/18.06.2018 г. на
Председателя на А дминистративен съд София-град

ПРО ТО КО Л по ч л . 181, ал. 4 от Закона за общ ествените поръчки
за резултатите от работата на Комисията, назначена на основание чл. 103, ал. 1 и ал. 3
от Закона за общ ествените поръчки /ЗОП/, със Заповед № А З-132/29.08.2018 г. на г-жа
на
,&„.Л£?Заместник-председател на А дминистративен съд София-град, за
извършване на подбор, разглеж дане, оценка и класиране на подадените оферти по реда
на чл. 54-60 от П равилника за прилагане на ЗОП в процедура „публично състезание“ по
. чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 176 и следващ ите от ЗО П за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Д ем онтаж на същ ествуващ въздуш ноохлаж даем водоохлаждащ
агрегат към климатични системи и външно трасе на захранващ тръбопровод, доставка и
монтаж на нов въздуш ноохлаж даем водоохлаждащ агрегат към климатични системи и
външно трасе на захранващ тръбопровод в сградата на А дминистративен съд Софияград, находяща се в гр. С оф ия на ул. „Георг В аш ингтон“ № 17“ .
На основание чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП Заместник Председателят на А дминистративен съд София-град, упълном ощ ено лице по Чл. 7 от
ЗОП съгласно Заповед № А З -1 10/18.06.2018 г. на П редседателя на Административен
съд София-град /В ъзлож ител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП/, е открил
процедурата с реш ение номер от Регистъра на общ ествените поръчки /РО П / №
859196/25.07.2018 г. Съгласно обявлението за публикуване на общ ествената поръчка с
номер от РОП № 859263/25.07.2018 г. срокът за получаването на оферти е 31.08.2018 г.,
17:00 ч.
Във връзка с постъпило искане вх. № 24634 от 2 1 .0 8 .2 0 18г. е дадено разяснение
по чл. 180, ал. 2 от ЗО П с изх. № 429/23.08.2018 г., публикувано в П роф ила на купувача
на Възложителя.
I.
На 03.09.2018 г. от 09:35 ч., в заседателна зала № 5 в сградата на
Административен съд С оф ия-град се състоя заседание на ком исия в състав:
Председател - ХУ
Членове
1 . 1* 2
-^ * 0
2. I
3.
4. I

с>
u съдебен помощ ник;
А
1 - съдебен помощник;
- съдебен помощник;
а - началник отдел, той и главен счетоводител;
i - управител съдебна сграда.

На основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП П редседателят на Комисията откри
_заседанието и представи офертите, предадени му по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП с
подписването на приемо-предавателен протокол.
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Комисията констатира, че до 17:00 ч. на 31.08.2018 г. са подадени 4 /четири/
оферти, представени в запечатани непрозрачни опаковки и с изискуем ите обозначения
от следните участници:
1. „М М С И НК ЕООД, с вх. № 1/31.08.2018 г. — 10:28 ч., от регистъра на
Възложителя;
2. „М ЕГА ЕЛ ЕК ТРО Н И К С-А П “ ООД, с вх. № 2/31.08.2018 г. - 10:28ч., от
регистъра на Възложителя;
3. „К Л И М А И В ЕН Т“ ООД, с вх. № 3/31.08.2018 г. — 15:24 ч., от регистъра на
Възложителя;
4. „ЗЕФ И Р-КЛИ М А ТИ ЧН И СИ СТЕМ И “ ЕООД, с вх. № 4/31.08.2018 г. - 16:00
ч., от регистъра на Възложителя.
Няма оферти, постъпили след крайния срок за подаването им.
На публичното заседание присъства представител на участника „ЗЕФИРКЛИМ АТИЧНИ С И С ТЕМ И “ ЕО О Д - управителят ^2>счиххе^-ю
<рсл.
което
се състави нарочен протокол. На основание чл. 54, ал. 2 11113011 не присъстваха
представители на средствата за масово осведомяване.
След получаване на списъка с участниците П редседателят и членовете на
Комисията попълниха декларации за липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
П редседателят на К омисията обяви дневния ред:
1. О тваряне н а офертите по реда на тяхното постъпване.
2. Разглеждане на офертите.
1.
Членовете на Комисията се увериха, че получените пликове с офертите на
участниците са непрозрачни и с ненаруш ена цялост. К ом исията пристъпи към отваряне
на запечатаните, непрозрачни опаковки на участниците по реда на тяхното постъпване
и оповести тяхното съдържание:
1.1.
К ом исията отвори запечатаната, непрозрачна опаковка на участника „ММС
ИНК“ ЕООД и оповести нейното съдържание, като констатира наличието на два
отделни запечатани непрозрачни пликове, от които единият с надпис „Предлагани
ценови параметри” . Трим а от членовете на Комисията заедно с представителя на
участника „ЗЕФ И Р-КЛИ М А ТИ ЧН И СИ СТЕМ И “ ЕО О Д подписаха плика с надпис
„Предлагани ценови парам етри” на основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 ППЗОП. При
отварянето на втория плик, съдържащ се в опаковката, без надпис „Предлагани ценови
параметри”, се установи, че участникът е поставил в него - един брой оптичен носител
и два броя документи -О п и с на представените документи и информацията за участие в
процедура за възлагане на общ ествена поръчка с предмет: „Д ем онтаж на съществуващ
въздушноохлаждаем водоохлаж дащ агрегат към климатични системи и външно трасе
на захранващ тръбопровод, доставка и монтаж на нов въздушноохлаждаем
водоохлаждащ агрегат към климатични системи и външ но трасе на захранващ
тръбопровод в сградата на А дминистративен съд София-град, находящ а се в гр. София
на ул. „Георг В аш ингтон“ № 17“ и „ЦЕНОВО П РЕД Л О Ж ЕН И Е за изпълнение на
обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на същ ествуващ въздушноохлаждаем
водоохлаждащ агрегат към климатични системи и външ но трасе на захранващ
тръбопровод, доставка и монтаж на нов въздуш ноохлаждаем водоохлаж дащ агрегат
към климатични системи и външно трасе на захранващ тръбопровод в, сградата на
Административен съд С офия-град, находящ а се в гр. С оф ия на ул. „Георг Вашингтон“
№ 17“. В плика, без надпис „Предлагани ценови парам етри”, не се съдърж а техническо
предложение, което д а бъде подписано по реда и условията на чл. 54, ал. 4 и ал. 5
ППЗОП.
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1.2. Комисията отвори запечатаната, непрозрачна опаковка на участника „МЕГА

ЕЛЕКТРОНИКС-АП“ ООД

и оповести

нейното

съдържание,

като

констатира

наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „П редлагани ценови
параметри” и прозрачен незапечатан джоб за документи, в който се съдържат
техническото предлож ение на участника и един брой оптичен носител. Трима от
членовете на К ом исията заедно с представителя на участника „ЗЕФ ИР-КЛИ М А ТИЧН И
СИСТЕМ И“ ЕООД подписаха техническото предлож ение и плика с надпис
„Предлагани ценови парам етри” на основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 ППЗОП.
1.3. Комисията отвори запечатаната, непрозрачна опаковка на участника
„КЛИМА И В ЕН Т“ О О Д и оповести нейното съдържание, като констатира наличието
на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „П редлагани ценови параметри” и
папка Класьор за докум енти, в която се съдържат техническото предложение на
участника и един брой оптичен носител. Трима от членовете на Комисията заедно с
представителя на участника „ЗЕФ ИР-КЛИМ АТИЧНИ С И С ТЕМ И “ ЕО О Д подписаха
техническото предлож ение и плика с надпис „П редлагани ценови параметри” на
основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 ППЗОП.
1.4. При отваряне на запечатаната, непрозрачна опаковка на участника „ЗЕФИР КЛИМ АТИЧНИ С И С ТЕМ И “ ЕО О Д П редседателят на К ом исията сряза ъгъла на
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „П редлагани ценови параметри” /около 2
см, без отстраняване на хартия от плика/. Комисията взе единодуш но решение, в
присъствието на представителя на участника, че целостта на плика с надпис
„Предлагани ценови парам етри” не е наруш ена същ ествено, което да компрометира
неговото съдържание, така че да бъде разкрито ценовото предложение. Комисията
констатира, че в опаковката на участника „ЗЕФ И Р-КЛИ М А ТИ ЧН И С И С ТЕМ И “ ЕООД
се съдържа папка с докум енти, от които техническото предлож ение на участника и
един брой оптичен носител. Трим а от членовете на К ом исията подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови парам етри” на основание чл. 54, ал.
4 ППЗОП.
След извърш ване на горните действия в 10:30 ч. приклю чи публичната част от
заседанието на Комисията.
2. К омисията продължи своята работа в закрити заседания на 04.09.2018 г. и
05.09.2018 г„ като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 П П ЗО П за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя в докум ентацията за участие в процедурата на основание чл. 54, ал. 7
ППЗОП. При разглеж дане на офертите на участниците К ом исията направи следните
констатации:
2.1.
В офертата на участник „М М С И НК“ ЕООД
К ом исията
установи
следните липси, непълноти или несъответствия на инф ормацията, включително
нередовност или ф актическа греш ка, отнасящ и се до съдърж анието на опаковката на
офертата. По смисъла на чл. 47, ал. 3 ППЗОП и одобрената докум ентация е поставено
изрично изискване в процедура „публично състезание“, каквато е настоящата, в
запечатаната непрозрачна опаковка по чл. 47, ал. 2 П П ЗО П д а са включени
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 /техническо предлож ение/ ППЗОП, опис на
представените докум енти, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови парам етри” . В конкретния случай се констатира поставянето на
ценовото предложение на участника в отделния запечатан непрозрачен плик без надпис
„Предлагани ценови парам етри” . Поради това обстоятелство и на основание чл. 107, т.
1 ЗОП Комисията взе единодуш но реш ение да не допусне до разглеж дане, оценка и
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класиране на оф ертата на участника поради неизпълнение на условие, посочено в
документацията.
В тази връзка и с посочените мотиви Комисията предлага на Възложителя
участникът „М М С И Н К “ ЕО О Д да бъде отстранен от процедурата поради
неизпълнение на условие, посочено в утвърдената докум ентация, и разписано изрично
в чл. 47, ал. 2-3 във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.

2.2.
В оф ертата на участник „М ЕГА ЕЛ ЕК ТРО Н И К С -А П “ ООД Комисията
установи следното:
2.2.1. П рилож ен е на оптичен носител попълнен Единен европейски документ за
обществени поръчки /p d f формат; ЕЕДОП/, подписан с валиден електронен подпис на
представляващия друж еството участник.
2.2.2. В част IV „Критерии за подбор“, б. „В“ „Технически и професионални '
способности“ на Единния, европейски документ за общ ествени поръчки участникът не е
попълнил изискуемата информация, касаеща прилагането на систем а за управление на
качеството ISO 9001:2015 или нейн еквивалент. У частникът не е посочил също номер
на издадения докум ент, дата на издаване, издател и срок на валидност.
2.2.3. В част IV „Критерии за подбор“, б. „А “ „Годност“ на Единния европейски
документ за общ ествени поръчки участникът не е попълнил изискуемата информация,
касаеща притежаването на документ за правоспособност /сертиф икат/ за извършване на
монтаж, сервиз и поддръж ка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи,
съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове, издаден на основание чл.17б, ал .2
от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с Реглам ент /ЕС / № 517/2014
г. за флуорсъдържащ и парникови газове и Н аредбата за установяване на мерки по
прилагане на Реглам ент /Е О / № 1005/2009 г. относно вещ ествата, които нарушават
озоновия слой, или еквивалент. Участникът не е посочил същ о номер на издадения
документ, дата на издаване, издател и срок на валидност.
2.2.4. В част IV „Критерии за подбор“, б. „В “ „Т ехнически и професионални ,
способности“ на Единния европейски документ за общ ествени поръчки е посочил
техническите лица за изпълнение на поръчката съгласно критериите за подбор,
поставени от Възлож ителя в документацията, като не е изпълнил изискването за
посочване на издателя на документа. По отнош ение на техническото лице !
Мс*
^
зсвеи издателя на документа, не е посочен и срокът на неговата
валидност. Досеж но документите, удостоверяващ и придобитата квалификационна
група по „П равилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с
напрежение до 1000 V “, липсва и номер на документ.
2.2.5. Към оф ертата са приложени документи и инф орм ация за участие на
процедурата, съответстващ и по съдържание с опис на представените документи. Видно
от последния не е изпълнено указанието на Възложителя за посочване на броя листа на
всеки един от представените документи.
2.2.6. П рилож ено е заверено копие на пълномощ но per. № 9607/17.04.2018 г. по
описа на нотариус per. № 595 от Н отариалната камара с извърш ена нотариална заверка
на подписа, с което се упълномощ ава лицето у***-*
г*. ^ 5 3 ^ . ^
от
представляващия друж еството
8 за следните права: да
изготвя, подписва и входира/изходира документи, свързани с подготовката и участие на
дружеството в общ ествени поръчки.
2.2.7. Н а основание чл. 67, ал. 5 ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 13 ППЗОП с цел
законосъобразното провеж дане на процедурата участникът следва да представи копия,
заверени „вярно с оригинала“, на цитираните в ЕЕДОП и списъка на техническите
лица, които щ е изпълняват поръчката, документи: валидни документи за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдърж ащ и парникови
газове; валидни документи, удостоверяващ и придобита квалиф икационна група по
4

„Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеж дането с напрежение
до 1000 V“; валиден докум ент за правоспособност по заваряване на черни метали; на
съответно посочените технически лица.
2.2.8.
Към офертата на участника не е представено пълном ощ но на лицето,
извършващо огледа, което специално изискване е поставено от Възложителя в
документацията.
Във връзка с горното, установените липса, непълнота и несъответствие на
информацията, вклю чително нередовност или фактическа греш ка, и несъответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, е указано на участника в
процедурата отстраняването им с представянето на нов ЕЕДО П /раздел II, т. 2.2.-т. 2.4.
от протокол № 1/ и изрично изброените изискуеми документи /раздел II, т. 2.8. и т. 2.10.
от протокол № I/, вклю чително и с отстраняване на несъответствието, посочено в
раздел II, т. 2.5. от протокол № 1/, в срок от 5 /пет/ работни дни /до 17:00 ч./, считано от
' получаването на протокола съгласно чл. 54, ал. 8-9 П ПЗО П , чл. 67, ал. 5 ЗОП във
връзка с чл. 54, ал. 13 ППЗОП.
2.3. В оф ертата на участник „КЛИМ А И В ЕН Т“ О О Д К ом исията не установи
липси, непълноти или несъответствия на информацията, вклю чително нередовност или
фактическа греш ка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор. П риложен е на оптичен носител попълнен Единен европейски
документ за общ ествени поръчки /p d f формат/, подписан с валиден електронен подпис
на представляващия друж еството участник.
На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 13 ППЗОП с цел
законосъобразното провеж дане на процедурата в срок от 5 /пет/ работни дни /до 17:00
ч./, считано от получаването на протокола, на участника в процедурата е указано
представянето на копия, заверени „вярно с оригинала“, на цитираните в ЕЕДОП и
списъка на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, документи: валиден
сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 или нейн еквивалент; валиден
. документ за правоспособност/сертиф икат за работа с флуорирани/флуорсъдържащ и
парникови газове за друж еството участник и техническите лица, които ще изпълняват
поръчката; валидни документи, удостоверяващ и придобита квалиф икационна група по
„Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеж дането с напрежение
до 1000 V“ ; валиден докум ент за правоспособност по заваряване на черни метали; на
съответно посочените технически лица.
2.4. В оф ертата на участник „ЗЕФ ИР-КЛИ М А ТИЧН И СИ С ТЕМ И “ . ЕООД
Комисията установи следното:
2.4.1. П риложен е на оптичен носител попълнен Единен европейски документ за
обществени поръчки /p d f формат/, подписан с валиден електронен подпис на
представляващия друж еството участник.
2.4.2. В част IV „Критерии за подбор“, б. „В“ „Технически и професионални
способности“ на Единния европейски документ за общ ествени поръчки участникът не е
попълнил изискуемата инф ормация, касаещ а прилагането на систем а за управление на
качеството ISO 9001:2015 или нейн еквивалент. У частникът не е посочил също номер
- на издадения документ, дата на издаване, издател и срок на валидност.
2.4.3. В част IV „Критерии за подбор“, б. „В“ „Технически и професионални
способности“ на Единния европейски документ за общ ествени поръчки участникът не е
попълнил изискуемата инф ормация за следните технически лица:
2.4.3.\3<jwb*z£f,o »а осм-лл-Х '3>}^лЛ - липсват дата на издаване, издател и срок на
валидност на докум ента за придобита квалификационна група по „Правилник за
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напреж ение до 1000 V“ .
2.4.3.2.
-гвяО
Ос-Н~
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липсват
издател
и
срок
на
валидност
на
документа
за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдърж ащ и парникови
газове
- липсват дата на издаване, издател и срок на валидност на документа за
придобита квалификационна група по „П равилник за безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждането с наппежение ло 1000 V“ ;
2 . 4 . 3 . jt« оои.
ЪЗЛ2, . липсвах дата на издаване, издател и срок на
валидност на докум ента за придобита квалификационна група по „Правилник за
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“,
посочен с номер 3068. Видно от списъка на техническите лица, които ще изпълняват
поръчката, прилож ен към офертата, документът, удостоверяващ придобитата
квалификационна група е с № 3613/27.07.2018 г.;
2.4.3.4.
tpcjiЗЗЛ-У*
липсват
издател
и
срок
на
валидност
на
документа
за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/ф луорсъдърж ащ и парникови
газове;
- липсват дата на издаване, издател и срок на валидност на документа за
придобита квалиф икационна група по „П равилник за безопасност и здраве при. работа
по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V “.
- У частникът е декларирал наличието на свидетелство за правоспособност по
заваряване № 3545/14.08.2012 г., без да сочи неговия издател и срок на валидност. В
списъка на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, приложен към
офертата, не се съдърж а информация за притежаван докум ент за правоспособност по
заваряване на черни м етали на л
и
ц
е
т
о
веДН0 с изискуемите
реквизити - номер на издадения документ, дата на издаване, издател ' и срок на
валидност;
2.4 3.5. E3’c*vC"<
А**- <РсН- г'Я А- У & Л -У '
липсват
издател
и
срок
на
валидност
на
документа
за ,
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдърж ащ и парникови
газове;
- липсват дата на издаване, издател и срок на валидност на документа за
придобита квалиф икационна група по „П равилник за безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“ ;
- У частникът е декларирал наличието на свидетелство за правоспособност по
заваряване № 3544/14.08.2012 г., без да сочи неговия издател и срок на валидност. В
списъка на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, приложен към
офертата, не се съдърж а информация за притежаван докум ент за правоспособност по
заваряване на черни метали на лицето
** юсх,
34^ ведно с изискуемите
реквизити - номер на издадения документ, дата на издаване, издател и срок на
валидност;
2.4.3.6.
Ja* 0<~Н,
3 А-У
липсват
издател
и
срок
на
валидност
на
документа
за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдърж ащ и парникови
газове;
- липсват дата на издаване, издател и срок на валидност на документа за
придобита квалификационна група по „П равилник за безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“ ;
2 .4 .3 .7 .

=^5* Х еч

^*1. У-

липсват
издател
и
срок
на
валидност
на
документа
за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдърж ащ и парникови
газове;
- липсват дата на издаване, издател и срок на валидност на документа за
придобита квалификационна група по „П равилник за безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“ ;
6

2 .4 .3 .8.>Vc<2^ £ ’
cxM- ^ A- липсват дата на издаване, издател и срок на
валидност на документа за придобита квалификационна група по „Правилник за
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“;
2.4.3.9.
33
липсват
издател
и
срок
на
валидност
на
документа
за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдърж ащ и парникови
газове;
- липсват дата на издаване, издател и срок на валидност на документа за
придобита квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждането с напреж ение до 1000 V “ ;
2.4.3.10.
- липсват дата на издаване, издател и срок на
валидност на докум ента за придобита квалификационна група по „Правилник за
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напреж ение до 1000 V“;
2.4.3.11. В списъка на техническите лица, които щ е изпълняват поръчката,
приложен към офертата, се съдържа информация за притежяиян документ за
правоспособност по заваряване на черни метали за л и ц е т о ^ 0^ ^ 2^ . ^ ^ оон- •«лЛ
ведно с изискуемите реквизити - номер на издадения докум ент, дата на издаване,
издател, каквото информ ация не е декларирана в част IV „К ритерии за подбор“ , б. „В“
„Технически и проф есионални способности“ на Единния европейски документ за
обществени поръчки.
Във връзка с горното, установените липси, непълноти и несъответствия на
информацията, вклю чително нередовност или фактическа греш ка, и несъответствия с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, е указано на участника в
процедурата отстраняването им с представянето на нов ЕЕДО П в срок от 5 /пет/
работни дни /до 17:00 ч ./, считано от получаването на протокола съгласно чл. 54, ал. 8-9
ППЗОП. ,
В допълнение в протокол № 1 по чл. 54, ал.1-ал. 8 П П ЗО П е посочено на
участниците, че всички документи и информация, която представят, следва да
отговарят на изискванията на Възложителя, заложени в докум ентацията за участие в
процедура „публично състезание“ за възлагане на общ ествена поръчка с предмет:
„Демонтаж на същ ествуващ въздуш ноохлаждаем водоохлаж дащ агрегат към
климатични системи и външ но трасе на захранващ тръбопровод, доставка и монтаж на
нов въздушноохлаждаем водоохлаж дащ агрегат към климатични системи и външно
трасе на захранващ тръбопровод в сградата на А дминистративен съд София-град,
находяща се в гр. София на ул. „Георг Ваш ингтон“ № 17“ .
Уточнено е същ о, че съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 ЗОП „В ъзлож ителят отстранява
от участие в процедура за възлагане на общ ествена поръчка участник, когато е
установено, че:
а) е представил докум ент с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискващ а се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор“ .
В съставения протокол № 1 от работата на К ом исията е посочено, че
допълнително предоставената информация може да обхващ а и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оф ерти или заявления за
участие, както и че когато промените се отнасят, до обстоятелства, различни от
посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, новият ЕЕДОП мож е д а бъде подписан от
едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.
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А кцентира се върху това. че Комисията не разглеж да техническите предложения
на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор съгласно чл. 56, ал. 1 ППЗОП.
На основание чл. 54, ал. 8-9 от ППЗОП, протокол № 1 от заседанията и работата
на Комисията е изпратен до всички участници на посочения от тях адрес, чрез
пощенска услуга с обратна разписка, в деня на публикуването му в „Профила на
купувача“ на Възложителя - 05.09.2018 г.
II.
На 18.09.2018 г. от 08:30 до 15:00 ч., в сградата на А дминистративен съд
София-град К ом исията продължи своята работа в закрито заседание в състав:
П редседател
Членове
1 j
2. Г 'О сд-<.
Ъ.ф
'Z-r\ . ^
4. 3 3 /
1

3 “% 3^3

i, съдебен помощ ник;

. СЪд ебен помощник;
съдебен помощник;
1 - началник отдел, той и главен счетоводител;
- управител съдебна сграда.

След изтичане на срока по чл. 54, ал. 8-9 ППЗОП , чл. 67, ал. 5 ЗОП във връзка с
чл. 54, ал. 13 П П ЗО П са постъпили допълнителни документи от следните участници:
1. „ЗЕФ И Р-КЛИ М А ТИ ЧН И СИСТЕМ И“ ЕООД, получени с вх. № 5/12.09.2018
г. - 15:13 ч.;
2. „КЛ И М А И В ЕН Т“ ООД, получени с вх. № 6/13.09.2018 г. - 10:39 ч.;
3. „М ЕГА ЕЛ ЕК ТРО Н И КС -А П “ ООД, получени с вх. № 7/14.09.2018 г. - 10:48ч.
1.
В съответствие с чл. 54, ал. 12-13 от П ПЗОП К ом исията пристъпи към •
разглеждане на допълнително представените документи и информация относно
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор:
1.1. Съгласно протокол № 1 Комисията е установила липси, непълноти и
несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки,
и несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в
офертата на участника „М ЕГА ЕЛЕКТРО НИ КС-А П “ О ОД, като на същ ия е указала
отстраняването им в срок.
В
представените
допълнително
документи
на
участника
„МЕГА
ЕЛЕКТРОНИКС-АП“ О ОД Комисията установи следното:
1.1.1. П рилож ен е на оптичен носител попълнен Единен европейски документ за
обществени поръчки /p d f формат; ЕЕДОП/, подписан с валиден електронен подпис на
представляващия друж еството участник.
1.1.2. В част IV „Критерии за подбор“, б. „В “ „Технически и професионални
способности“ на ЕЕДО П участникът е посочил наличието на сертиф икат ISO 9001:2008
СУК 03322, издаден на 11.05.2018 г. от Орган за сертификация на Системи за
управление, със срок на валидност 10.05.2021 г. Към представените документи
участникът е прилож ил сертиф икат ISO 9001:2015 със същ ите номер, дата на издаване,
издател и срок на валидност като описаните в ЕЕДОП. П оради това за Комисията
остава неясен въпроса на кой сертификат за управление на качеството участникът се
позовава в Е Е Д О П - I S O 9001:2015 или ISO 9001:2008.
1.1.3. В част IV „Критерии за подбор“, б. „В “ „Технически и професионални
способности“ на ЕЕДО П не е посочил по отнош ение на техническото лице
f> iосм.г* ,А
издателя на документа за правоспособност по заваряване с per. №
14646 от 31.05.2017 г. Представени са удостоверение за проф есионално обучение per.
№ 14646-079/31.05.2017 г. и свидетелство за правоспособност по заваряване № 14646058/31.05.2017 г. /заварчик на ъглови шевове/, и двете издадени от Център за
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професионално обучение към „М ОНТАЖ И“ ЕАД-ЦКЛ за лицето

<£✓>-]Л

^

Налице е несъответствие между номера на посочения в ЕЕДО П документ за

правоспособност и представените към писмо с вх. № 7/14.09.2018 г. допълнителни
документи, удостоверяващ и това обстоятелство. Поради това за Комисията остава
неясен въпроса на кой документ за правоспособност по заваряване участникът се
позовава в ЕЕДОП.
1.1.4.
В част IV „Критерии за подбор“, б. „В “ „Технически и професионални
способности“ на ЕЕДОП не е изпълнил поставеното изискване на Възложителя за
посочване срока на валидност на документа за правоспособност по заваряване по
Към представените
отношение на
упълномощ ено
от
допълнително
представляващия друж еството лице, видно от която сертиф икатът за правоспособност
по заваряване на черни метали се издава еднократно и няма срок на валидност. Тази
информация не се оспорва от Комисията, но същ ата е следвало д а бъде обективирана на
съответното място в част IV „Критерии за подбор“ , б. „В “ „Технически и
професионални способности“ на ЕЕДОП. Следва да се има предвид разпоредбата на чл.
67, ал. 1 ЗОП, съгласно която при подаване на оферта участникът декларира липсата на
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне
на единен европейски докум ент за обществени поръчки, в който се предоставя
съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази
данни, в които се съдърж ат декларираните обстоятелства, или компетентните органи,
които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са
длъжни да предоставят информация.
1.1.5. В част IV „Критерии за подбор“, б. „В“ „Технически и професионални
способности“ на ЕЕДО П , се съдърж а инФоомация за техническите лица, които ще
изпълняват поръчката -у*-/-'*-***0 *•+ cxw и р>
3- ®
частта, касаещ а докум ентите за правоспособност/сертификати за работа с
флуорирани/флуорсъдържащ и парникови газове е посочен срок на валидност „12.05.2022, 2019“ ! За посочените две лица са представени допълнително копия
сертификати със срок на валидност 12.05.2022 г. За Комисията възниква неяснота какъв
е срокът на валидност на документите, удостоверяващ и способността за работа с
флуорирани/флуорсъдържащ и парникови газове, съответно - на кой документ в
ЕЕДОП се позовава участникът.
1.1.6. В част IV „Критерии за подбор“, б. „В“ „Технически и професионални
способности“ на ЕЕДО П , се съдърж а информация за техническото лице, което ще
изпълнява поръчката ^
55ЛУ, касаещ а притежаването на
документ, удостоверяващ придобитата квалификационна група по „Правилник за
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напреж ение до 1000 V“, с
per. № А -4.18/17, издаден от фирма „А РА-05“ на 28.07.2017 г. Представени са
допълнително документи - 2 отделни листа, от които: първи - с посочен номер на
удостоверение и издател, а втори - с посочени три имена, длъжност, придобита
квалификационна група, дата на издаване, срок на валидност, подпис на ръководител,
печат на фирма „А РА -05“ . Не става ясно дали съдърж ащ ата се в двата отделни листа
информация е отнцсима една към друга и касае ли се за един и същи документ,
удостоверяващ придобитата квалификационна група. При това е възпрепятствана
преценката на Комисията по повод извършването на проверка на заявени от участника
данни по смисъла на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.
Във връзка с горното, Комисията констатира, че участникът „МЕГА
ЕЛЕКТРОНИКС-АП“ О О Д не отговаря на изискванията за лично състояние и на
критериите за подбор на Възложителя, поради което взе единодуш но реш ение да не
разглежда Техническото му предложение на основание чл. 56, ал. 1-2 ППЗОП във
връзка с чл. 107, т. 1 от ЗОП. Следва да се има предвид, че законът не предоставя
възможност за повторно отстраняване на установените липса, непълнота и
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несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, и
несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по
смисъла на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, чл. 104, ал. 4-6 от ЗОП, чл. 54, ал. 12-13 от ППЗОП, по
аргумент от противното на чл. 54, ал. 8-9 от ППЗОП.
Отчитайки изложеното и въз основа на посочените мотиви К омисията предлага
на Възложителя участникът „М ЕГА ЕЛЕКТРО НИ КС-А П “ О О Д да бъде отстранен от
процедурата, тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор по смисъла чл.
67, ал. 5 от ЗОП, чл. 104, ал. 4-6 от ЗОП, чл. 54, ал. 12-13 от ППЗОП , по аргумент от
противното на чл. 54, ал. 8-9 от ППЗОП.
В допълнение: Видно от описа на документи е изпълнено указанието на
Възложителя за посочване на броя листа на всеки един от представените документи.
Към представените документи с вх. № 7/14.09.2018 г. К ом исията установи наличието
на ново П редлож ение за изпълнение на общ ествената поръчка, подписано от
упълномощено от представляващ ия дружеството лице
Подобно указание не е обективирано в протокол № 1 от работата на Комисията и за
участника не е възникнало задължение за представянето му. На проведеното на
03.09.2018 г. открито заседание присъства представител на участника „ЗЕФИРКЛИМ АТИЧНИ С И С ТЕМ И “ ЕООД, който в съответствие с чл. 54, ал. 5 от ППЗОП
подписа представеното към оферта с вх. № 2/31.08.2018 г., от 10:28 ч. от Регистъра на
Възложителя, предложение. Н овопредставеното с писмо вх. № 7/14.09.2018 г.
Техническо предлож ение не подлежи на повторно подписване от членове на Комисията
и представители на другите участници по реда и условията на чл. 54, ал. 4-5 от ППЗОП.
Следва да се има предвид, че при разглеждане на офертите, когато е необходимо, се
допуска извърш ване на проверки по заявените от участниците данни, разяснения или
допълнителни доказателства за данни, посочени в оф ертата, като проверката и
разясненията не могат д а водят до промени в техническото и ценовото предложение на
участниците /чл. 104, ал. 5 от ЗОП/.
1.2. Съгласно протокол № 1 Комисията е изискала от „КЛ И М А И ВЕНТ“ ООД
представянето на копия, заверени „вярно с оригинала“ , на цитираните в ЕЕДОП
документи относно техническите лица, които ще изпълняват поръчката. С писмо вх. №
6/13.09.2018 г. участникът представя следното: валиден сертиф икат за управление на
качеството ISO 9001:2015; валиден документ за правоспособност/сертиф икат за работа
с флуорирани/флуорсъдържащ и парникови газове за друж еството участник и
техническите лица, които ще изпълняват поръчката;
валидни документи,
удостоверяващи придобита квалификационна група по „П равилник за безопасност и
здраве при работа по електрообзавеждането с напреж ение до 1000 V“ ; валиден
документ за правоспособност по заваряване на черни м етали /тръби/; на съответно
посочените технически лица.
Във връзка с горното, Комисията констатира, че участникът „КЛИМ А И ВЕНТ“
ООД отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на
Възложителя, изпълнило е указанието в срок, обективирано в протокол № 1 от нейната
работа, поради което взе единодуш но реш ение да допусне участника до по-нататъшно
участие в процедурата - да разгледа Техническото му предлож ение на основание чл.
56, ал. 1-2 ППЗОП.
1.3. Съгласно протокол № 1 Комисията е установила липси, непълноти и
несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки,
и несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в
офертата на участника „ЗЕФ ИР-КЛИ М А ТИЧН И СИ С ТЕМ И “ ЕООД, като на същия е
указала отстраняването им в срок чрез представянето на нов ЕЕДО П . Към писмо с вх.
№ 5/12.09.2018 г. е приложен на оптичен носител попълнен Единен европейски
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документ за общ ествени поръчки /p d f формат/, подписан с валиден електронен подпис
на представляващия друж еството участник. П риложена е към писмото и декларация на

представляващия дружеството, с която се декларира Списъка на техническите лица,
които ще изпълняват поръчката, от дата 12.09.2018 г.
Комисията констатира, че участникът „ЗЕФ И Р-К Л И М А ТИ Ч Н И СИСТЕМ И“
ЕООД е изпълнило указанието в срок, поради което отговаря на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор на Възложителя. К ом исията взе единодушно
решение да допусне участника до по-нататъшно участие в процедурата - да разгледа
Техническото му предлож ение на основание чл. 56, ал. 1-2 ППЗОП .
2.
На основание чл. 56, ал. 1-2 от ППЗОП Комисията пристъпи към разглеждане
на техническите предлож ения на участниците, за които е установено, че отговарят на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор - „К Л И М А И ВЕНТ“ ООД
и „ЗЕФ ИР-КЛИМ АТИЧНИ С И С ТЕМ И “ ЕООД. При извърш ената проверка Комисията
установи следното:
2.1. У частникът „К Л И М А И ВЕН Т“ ООД е представил оферта, която отговаря
на предварително обявените условия на поръчката. Техническото предложение на
участника съответства на минималните изискванията на Възлож ителя, поставени в
документацията. П оради това, Комисията взе единодуш но реш ение да допусне
участника „КЛИМ А И В ЕН Т“ ООД до по-нататъш но участие в процедурата - да
разгледа Ценовото му предложение на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП.
2.2. Техническото предложение на участника „ЗЕФ ИР-КЛИ М А ТИЧН И
СИСТЕМ И“ ЕООД не съответства на изискванията на Възлож ителя, поставени в
документацията - „Обем на поръчката“ /раздел I, т. 3/ и образеца на П редложение за
изпълнение на общ ествената поръчка. В представеното предлож ение /в табличната
част/ не е вклю чена информацията, касаеща обема на поръчката и минималните
технически изисквания на Възложителя: Доставка и монтаж на терм ом етър с обхват 0100 °С и манометър с обхват до 10 bar; Хидравлично изпитване на тръбен път; Пуск,
настройка и единично изпитване на водоохлаждащ агрегат; П уск и единично изпитване
на циркулационна помпа; 72-часова студено проба на клим атична инсталация;
Осигуряване на кран за дем онтаж и монтаж с достатъчна товароносим ост на стрелата и
всички разреш ителни за целта /т. 16-Т.21/. В т. 14 от П редлож ението за изпълнение на
обществената поръчка е обективирана декларация, че „м онтаж ът на климатичното
съоръжение ще бъде извърш ен за наш а сметка в съответствие с издадените за целта
разрешителни с пом ощ та на мобилен кран, който може да бъде ситуиран на улицата
пред сградата“ . В конкретния случай е недопустимо прилож ение на процедурата по чл.
54, ал. 8-9, ал. 12-13 от П П ЗО П и чл. 104, ал. 4-6 от ЗОП, доколкото в разпоредбата на
чл. 104, ал. 5, изречение П оследно от ЗОП е предвидено, че „проверката и разясненията
не могат да водят до промени в техническото и ценовото предлож ение на участниците“.
Комисията констатира, че участникът е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката /чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 101,
ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 56, ал, 2 от ППЗОП/, поради което взе единодушно
решение да не допусне участника „ЗЕФ ИР-КЛИ М А ТИЧН И С И С ТЕМ И “ ЕООД до понататъшно участие в процедурата - да разгледа Ценовото му предложение на
основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП.
В тази връзка и с посочените мотиви Комисията предлага на Възложителя
участникът „ЗЕФ И Р-К Л И М А ТИ Ч Н И СИ СТЕМ И “ ЕО О Д д а бъде отстранен от
процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката /чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП
във връзка с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП/.
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След извърш ване на описаните действия и в изпълнение на изискването на чл.
57, ал. 3 от П П ЗО П К ом исията взе единодушно реш ение отварянето на ценовото
предложение на допуснатия участник да бъде на 21.09.2018 г., от 09:30ч., в сградата на
Административен съд София-град, с адрес: гр. София, ул. „Г еорг В аш ингтон“ № 17, 3
съдебна зала. Н а 18.09.2018 г. за взетото реш ение всички заинтересовани лица бяха
уведомени чрез публикуване на съобщение в „П рофила на купувача“ на Възложителя,
съдържащо датата, часа и мястото на отваряне на ценовото предлож ение в срока по чл.
57, ал. 3 от ППЗОП. Н а същ ата дата до участниците в процедурата, на посочения от тях
адрес, чрез пощ енска услуга с обратна разписка, бе изпратено копие на протокол № 2
от работата на Комисията, съставен и подписан на основание чл. 54, ал. 12-13 и чл. 56,
ал. 1-2 ППЗОП.
III.
На 21.09.2018 г. от 09:30 ч., в сградата на А дминистративен съд София-град,
3 съдебна зала, се състоя публично заседание на комисия в състав:
Председател - _
Членове
1.
2. М.
3.
£?С*{
4. I ^ / 2>3 <_st / i

съдебен помощ ник;
- съдебен помощник;
• съдебен помощник;
- началник отдел, той и главен счетоводител;
; - управител съдебна сграда.

която продължи своята работа - отваряне на ценовите предложения на
участниците в горепосочената процедура за възлагане на общ ествена поръчка по чл. 57
от ППЗОП.
На публичното заседание поисъства rmeдставител на участника „КЛИМ А И
ВЕНТ“ ООД - у п р а в и т е л я т Л З З л ^ за коехо се състави нарочен
протокол по чл. 57, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 2 от П ПЗОП. На основание чл. 57, ал. 3
във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП не присъстваха представители на средствата за
масово осведомяване.
Председателят на К омисията обяви дневния ред:
1. О тваряне на плика с надпис „Предлагани ценови парам етри” на допуснатия до
този етап участник „К Л И М А И ВЕН Т“ ООД и оповестяване на неговото предложение в
публичната част на заседанието.
2. Разглеждане на ценовото предложение на участника „КЛ И М А И ВЕНТ“ ООД
за съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.
3. Класиране по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от В ъзлож ителя условия.

1.
П редседателят обяви, че до този етап на процедурата е допуснат един
участник - „К Л И М А И ВЕН Т“ ООД, поради което ще бъде оповестено само неговото
ценово предложение за изпълнение на поръчката.
На основание чл. 57, ал. 1 ППЗОП Комисията не отвори ценовите предложения
на участниците, чиито оферти не отговарят на условията на Възложителя.
Комисията пристъпи към отварянето на ценовото предлож ение на „КЛИМА И
ВЕНТ“ ООД и установи следното: наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „П редлагани ценови параметри”, който е с ненаруш ена цялост и е подписан в
съответствие с чл. 54, ал. 4-5 от ППЗОП.
Председателят на Комисията отвори плика и оповести предложената от
участника цена за изпълнение на поръчката, която е в размер на 104 500 /сто и четири
хиляди и петстотин/ лева без ДДС.
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П редседателят на К ом исията закри публичната част на заседанието в 09:45 ч.,
като Комисията единодуш но взе реш ение да продължи своята работа в закрито

заседание по оповестения дневен ред.
2. Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 21.09.2018 г., в
10:00 ч., в което установи, че ценовото предложение на участника е изготвено и
попълнено съгласно изискванията на Възложителя по образеца към документацията за
участие в процедурата. П осочена е предлаганата цена за цялостното изпълнение на
поръчката с вклю чен ДДС , като не се констатираха аритметични грешки при
формирането й.
П редлаганата от участника цена без ДДС не надвиш ава прогнозната стойност на
поръчката.
П редвид излож еното, К омисията счита, че представеното от участника ценово
предложение отговаря на изискванията на Възложителя.
3. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията пристъпи към класиране на
допуснатите до този етап участници по степента на съответствие на офертите с
предварително обявения от Възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена“
съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Офертата, в която е посочена най-ниска цена за
цялостното изпълнение на поръчката, се класира на първо място, а именно:
Първо място - „К Л И М А И ВЕН Т“ ООД, със стойност за цялостното изпълнение
на поръчката - 104 500 /сто и четири хиляди и петстотин/ лева без ДДС.
Във връзка с горното, Комисията предлага на В ъзложителя да склю чи договор с
класирания на първо място участник в процедурата „К Л И М А И ВЕНТ“ ООД.
Съобразена е разпоредбата на чл. 110, ал. 2, т. 2 от ЗОП, по смисъла на която
Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано реш ение, когато има само
една подходящ а оферта.
В конкретния случай действително е налице една подходящ а оферта за
изпълнение на поръчката, но следва да бъдат отчетени следните обстоятелства:
1. И нспекторатът към Висш ия съдебен съвет и А дминистративен съд Софияград се помещ ават в общ а сграда, находящ а се в гр. София на ул. „Георг Ваш ингтон“ №
17.
2. В сградата е изградена климатична инсталация за охлаж дане на работните
помещ ения, която работи от 1999 - 2000 година. Поради дългия експлоатационен
период на климатичната инсталация и свързаното с това амортизиране през последните
две години значително зачестиха случаите, в които се налага ремонтирането й, а
осигуряването на необходим ите резервни части става все по-трудно.
3. При извърш ване на планови дейности по въвеждане в експлоатация на
климатичната инсталация се констатира нарушение на херметичността на
кондензаторния топлообм енник на единия от хладилните кръгове.
4. У становено е спукване на медните тръби на топлообменника, причинено от
остаряване на материалите, амортизация и намаляване дебелината на тръбите.
5. Кондензаторният топлообменник е компактен елемент от охлаж дащ ия агрегат,
състоящ се от два кръга и четири вентилатора, и не подлежи на ремонт.
6. Успеш ното провеж дане на общ ествената поръчка гарантира преодоляване на
горепосочените проблеми, както и ще обезпечи нуждите от климатизация и осигури
работни условия за апаратурите и персонала в сградата.
7. Предвид горното и предстоящ ите зимни месеци, в които не се изисква
ползване на клим атична система в режим „охлаждане“, дем онтаж на същ ествуващ
въздуш ноохлаждаем водоохлаж дащ агрегат към климатични системи и външ но трасе
на захранващ тръбопровод, доставка и монтаж на нов въздушноохлаждаем
водоохлаждащ агрегат към климатични системи и външ но трасе на захранващ
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тръбопровод следва да бъдат реализирани в най-скоро време, така че новата система да
функционира ефективно през предстоящ ия летен сезон на 2019 г.
Н астоящ ият протокол е съставен и подписан на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП
/със съдържание по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП и с приложения по чл. 60, ал. 2 от ППЗОП/,
без изразени особени мнения във връзка с взетите реш ения и направените
предложения, на 27.09.2018г. Към датата на изготвяне на протокола поради ползване на
платен годиш ен отпуск за периода от 25.09.2018 г. до 01.10.2018 г., вкл., редовният
член на К омисията началник отдел, той и главен счетоводител,
беше заместен от резервния член
А-, съгласно Заповед № АЗ132/29.08.2018 г. на г-ж а
Заместник-председател на А дминистративен
съд София-град, и Заповед № J1C-136O/29.08.2018 г. на С ъдебния администратор на
А дминистративен съд София-град.
Н астоящ ият протокол с приложенията по чл. 60, ал. 2 от П ПЗОП се представя за
утвърждаване от В ъзлож ителя съгласно чл. 181, ал. 5 ЗОП на 27.09.2018 г.

Председател:

^

^ .д

%

Членове:
1-1
2.J
3.
4.
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