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            „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” - ГР. СМОЛЯН 

         ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН” 

         п.к. 4770 с. Смилян, ул. „Девети септември” № 101, БУЛСТАТ 2016195800347 

                 тел. 03026/2441, e-mail: dgssmilian@ucdp-smolian.com 

 

                                           

П Р О Т О К О Л   № 1 

Днес, 17.06.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Смилян”, с адрес: с. 

Смилян, ул. „Девети септември” №101 се проведе открито заседание на комисията, за 

провеждане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно и 

техническо обслужване, профилактика, диагностика тунинговане, тенекеджийско 

– бояджийски дейности и други сходни на тях, ремонт на моторни превозни 

средства (в т.ч. автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета 

и полуремаркета), включително доставка на резервни части и консумативи за 

нуждите на ТП „ДГС Смилян““ за срок до 24 месеца, съгласно Решение №153 от 

15.05.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Смилян” за откриване на процeдура за възлагане 

на обществена поръчка.  

Комисията, назначена със Заповед №184/17.06.2020 г. на Директора на ТП „ДГС 

Смилян”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, при стриктно 

спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в открита процедура по възлагане на 

обществена поръчка, започна работа в 10:30 часа в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Кьосев – зам.директор при ТП „ДГС Смилян”; 

Членове: 

1. Ангел Безергянов - юрисконсулт при ТП „ДГС Смилян”; 

2. Милена Башова – гл. счетоводител  при ТП „ДГС Смилян”; 

3. инж.Фикри Моламехмедов – гл. инженер при ТП „ДГС Смилян”; 

4. Манол Манолов - лесничей при ТП „ДГС Смилян”. 

 

I. Публична част от заседанието 

Работата на комисията протече при следния ред: 

Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателят на 

комисията входящия регистър на подадените оферти за участие (за което беше 

представен приемателно-предавателен протокол от регистъра на постъпилите оферти 

подписан от предаващия и приемащия), съгласно който в срока за подаване на офертите 

са постъпили 2 (два) броя оферти за участие в горецитираната процедура, както следва: 

1. „Авто-Вен” ООД, с вх.№2418/16.06.2020 г. постъпила в 13:00 ч.. 

2. „Ник Стил” ООД, с вх.№2420/16.06.2020 г. постъпила в 15:40 ч.. 

 

Всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларации в съответствие 

с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.  

На заседанието не се явиха представители на участниците, подали оферти, както 

и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на участниците 

от електронната страница на Търговския регистър при Агенцията по вписванията към 

17.06.2020 г.  
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Комисията започна отварянето на постъпилите предложения по реда на тяхното 

постъпване, както следва:  

 

1. „Авто-Вен” ООД. 

Офертата  е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

цялост с посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членове на комисията подписаха техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

2.  „Ник Стил” ООД.  

Офертата  е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

цялост с посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

В тази връзка комисията направи следните констатации относно съдържанието на 

офертите подадени в настоящата процедура: 

 

1. Офертата на участника - „Авто-Вен” ООД, с ЕИК: 120602047, гр. Рудозем, ул. 

„Беломорска” №32, община Рудозем представлявано от Радослав Филизов в качеството 

му на управител в настоящата обществена e подадена в непрозрачна опаковка и съдържа: 

1. Заявление за участие ведно с опис на представените документи в настоящата 

обществена поръчка – приложение №1; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) на оптичен 

носител – Приложение №2 ; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №4; 

4. Декларация за спазени задърженията, свързани с данъци и осигуровки, опазнаве 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение №5 – 2 /два/ 

броя; 

5. Декларация във връзка с обработване на личните данни – Приложение №10 – 2 

/два/ броя; 

6. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП- Приложение №11 - 2 /два/ броя; 

7. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ- Приложение 

№12- 2 /два/ броя; 

8. Декларация съдържаща списък на сервизните пунктове, в който ще бъдат 

извършвани ремонтните дейности предмет на поръчката; 

9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

2.  Офертата на участника - „Ник Стил” ООД, с ЕИК: 108571646, гр.Кърджали, 

община Кърджали, ул. „Заводска” №1, представлявано от Николай Георгиев Бечев в 

качеството му на управител в настоящата обществена e подадена в непрозрачна опаковка 

и съдържа: 

1. Заявление за участие ведно с опис на представените документи в настоящата 

обществена поръчка – приложение №1; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) на оптичен 
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носител – Приложение №2 ; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №4; 

4. Декларация за спазени задърженията, свързани с данъци и осигуровки, опазнаве 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение №5; 

5. Декларация във връзка с обработване на личните данни – Приложение №10; 

6. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

 С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

II. Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на 

документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП - за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор на закрити заседания проведени в периода – 18.06 - 

13.07.2020 г. в редовен състав и направи следните констатации:  

 

1. При разглеждане на  документите представения от участника -  „Авто -Вен” 

ООД за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор  

съгласно чл. 39 ал.2 от ППЗОП комисията, констатира следните нередности, 

нъсъответствия в представения еЕЕДОП на оптичен носител, както следва: 

 

1.1. Представения еЕЕДОП не е подписан с квалифициран електронен подпис от 

всички задължени лицата, съгласно по чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП и във връзка с чл.54, 

ал.2 и чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП, тоест в представения еЕЕДОП не е подписан с 

квалифициран електронен подпис от задължените лица по закон - двамата управителя на 

дружеството, а е подписан с електронен подпис на дружеството – участник; 

1.2. В част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: 

Информация за икономическия оператор на въпроса: „Икономически оператор 

микро-, макро или средно предприятие ли е“?, участникът е отговор с отговор „НЕ“, 

комисията считам, че участникът е допуснал техническа грешка в отговора си на тази 

въпрос и указва на участника, че същия следва да прецезира и обърне внимание по 

отношение на отговора на този въпрос в представения от него еЕЕДОП; 

1.3. В част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: 

Информация за икономическия оператор на въпроса по буква д) „Икономическият 

оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни 

вноски за данъци или информация, която ще позволи възлагащия орган или 

възложителя да получи удостоверение чрез пряк безплатен достъп до национална 

база данни на съответната държва членка?“, участника е отговор на цитирания по-

горе въпрос с отговор „НЕ“ в конкретния случай и на основание чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП, 

въпросния отговор касае личното състояние на кандидатите и участниците и 

представлява самостоятелно основание за задължително отстраняване на участник в 

настоящата обществена поръчка. Във връзка с констатираното по-горе участника, следва 

да отговори и на следващия под въпрос - „Ако съответната документация е достъпна 

в електронен формат, посочете“. 

1.4. В представения еЕЕДОП в Част III: Основания за изключване, раздел В 

„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или 

професионално нарушение” по отношение на : 

- Несъстоятелност; 

- Производство по несъстоятелност; 

- Споразумение с кредитори; 

- Управляване на активите от ликвидатор; 

- Прекратена стопанска дейност. 
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На въпроса „Тази информация достъпна ли безплатно за органите от база 

данни в държава –членка на ЕС?  е отговорил с „НЕ”. На Възложителя му е служебно 

известно, че Търговския регистър, поддържан от Агенцията по Вписванията, дава 

информация за горните данни и поради тази причина участникът следва да отговори с 

„ДА” и да посочи линк към Търговския регистър. 

 1.5. Съгласно т.2.10 и т.2.12 от Раздел III – Изисквания към участниците в 

процедурата . Изисквания към офертите и необходимите документи от утвърдените 

Указания за подготовка на оферти в настоящата процедура т.2.10 - участника следва да 

декларира липсата или наличието на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), дружества, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица и т.2.12 –   

 - Няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 (забрана за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи на територията на Република България граждани на трети държави) от 

Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен. По смисъла на този закон, "гражданин на 

трета държава" е лице, което не е гражданин на Република България и не е гражданин на 

държава – членка  на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. 

 - Не са налице обстоятелствата по смисъла на §1, т. 13 и т. 14 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно: а) лицата, 

едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, 

чиято дейност се контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно контролират 

трето лице; г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по 

съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта 

степен включително. В т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа е посочена дефиниция за "контрол". 

 - Не е заемал е висша публична длъжност, като в последната една година от 

изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в 

провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава. Същото няма право в 

продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да 

представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в 

която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната 

се прилага и за юридическо лице, в което лицето, заемало висша публична длъжност, е 

станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление 

или контрол след освобождаването му от длъжност.. 

 Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства следва да се 

декларира от участниците в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). 

 1.6. В част IV: Критерий за подбор, раздел А: Годност, Вписване в търговски 

регистър от представия еЕЕДОП, участника е отговор с отговор „Да“, но по отношение 

на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в 

държава – членка на ЕС? Е отговорил с отговор „Не“ на възложетеля му е служебно 

известно, че тази информация е публична и се съдържа в Търговския регистър при 

Агенцията по вписванията, поради което участника следва да приложи линк към ТР при 
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АВ. 

 1.7. В предоставения еЕЕДОП в част IV: Критерий за подбор, раздел В: 

Технически и професионални способности, по отношения на поставения критерий, 

касаещ Образователни и професионални квалификации, участникът не е представил 

информация затова, че разполага с квалифициран персонал, както следва: 

 - най-малко две лице, компетентно да извършва горепосочените ремонтни 

дейности, придобили квалификация за извършване на услуги в сферата на предмета на 

поръчката след завършено средно или висше образование, и/или преминал курс на 

обучение; 

 - лица с необходимите професионални способности участващи, при нужда, в 

извършването на ремонт на мястото на авариралата машина. 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатът трябва да има възможност да формира подвижен 

(мобилен) екип със своите специалисти, който да извършва ремонт на място на 

повредената машина, съгласно техническата спецификация и предметът на поръчката. 

 Споменатата по-горе информацията относно Техническите и професионалните 

способности на кандидатите се декларира от участниците в Част IV, Раздел: В 

Технически и професионални способности, поле Образователни и професионални 

квалификации от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

 

1.8. В предоставения еЕЕДОП в част IV: Критерий за подбор, раздел В: 

Технически и професионални способности, по отношения на поставения критерий, 

касаещ Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, участникът  е 

представил информация затова, че разполага със сервизна база и инструменти, 

съоръжения и техническо обурудване за извършване на ремонт на машините, като е 

посочил, че въпросната база се намира в град Рудозем, ул. „Промишлена зона“, 

комисията установи, че административния адрес на посочената сервизна база не е пълен, 

защото липсва номер на посочената улица, на която се намира сервизната база. В тази 

връзка, комисията е възпрепятствана на установи, дали въпросната сервизна база 

отговоря на изизкванията на Възложителя да е с местоположение до  15 км. от 

админстративната сграда на ТП „ДГС Смилян“, находяща се на в с. Смилян, ул. „Девети 

септември“ №101, община Смолян. 

В тази връзка, комисията указва на участникът, че следва да представи подробна 

информация за местоположението на сервизната база, съдържащо град, улица, номер, 

община и др. относима информация по преценка на участника.  

Споменатата по-горе информацията относно Техническите и професионалните 

способности на кандидатите се декларира от участниците в Част IV, Раздел: В 

Технически и професионални способности, поле Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). 

 

2. При разглеждане на  документите представени от „Ник Стил” ООД, за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор  съгласно 

чл. 39 ал.2 от ППЗОП комисията, констатира следните нередности, нъсъответствия в 

представения еЕЕДОП на оптичен носител, както следва: 

 

 2.1. Съгласно т.2.10 и т.2.12 от Раздел III – Изисквания към участниците в 

процедурата . Изисквания към офертите и необходимите документи от утвърдените 

Указания за подготовка на оферти в настоящата процедура т.2.10 - участника следва да 

декларира липсата или наличието на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за 
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икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), дружества, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица и т.2.12 –   

 - Няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 (забрана за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи на територията на Република България граждани на трети държави) от 

Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен. По смисъла на този закон, "гражданин на 

трета държава" е лице, което не е гражданин на Република България и не е гражданин на 

държава – членка  на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. 

 - Не са налице обстоятелствата по смисъла на §1, т. 13 и т. 14 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно: а) лицата, 

едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, 

чиято дейност се контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно контролират 

трето лице; г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по 

съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта 

степен включително. В т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа е посочена дефиниция за "контрол". 

 - Не е заемал е висша публична длъжност, като в последната една година от 

изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в 

провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава. Същото няма право в 

продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да 

представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в 

която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната 

се прилага и за юридическо лице, в което лицето, заемало висша публична длъжност, е 

станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление 

или контрол след освобождаването му от длъжност.. 

 Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства следва да се 

декларира от участниците в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). 

 2.2. В предоставения еЕЕДОП в част IV: Критерий за подбор, раздел В: 

Технически и професионални способности, по отношения на поставения критерий, 

касаещ Образователни и професионални квалификации, участникът не е посочил 

образованието и/или преминалия/те курс/ове на обучение на лицата, които ще извършват 

ремонтните дейности предмет на настоящата обществена поръчка, както и не е посочил 

лица с необходимите професионални способности, който при нужда ще участват в 

извършването на ремонт на мястото на авариралата машина. 

 Споменатата по-горе информацията относно Техническите и професионалните 

способности на кандидатите се декларира от участниците в Част IV, Раздел: В 

Технически и професионални способности, поле Образователни и професионални 

квалификации от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

2.3. В предоставения еЕЕДОП в част IV: Критерий за подбор, раздел В: 

Технически и професионални способности, по отношения на поставения критерий, 

касаещ Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, участникът  е 
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представил информация, че разполага със сервизна база и инструменти, съоръжения и 

техническо обурудване за извършване на ремонт на машините, като е посочил две бази 

за извършвате на дейностите предмет на настоящата обществена поръчка.  

Първата сервизна база е собствена и се намира в град Смолян, ул. „Д-р Петър 

Берон“ №32,  при направена справка по мартрут в интернет платформата – 

www.bgmaps.com, която платформа използва актуална ежедневна информация за 

състоянието на републиканската пътна мрежа, предоставена от АПИ, комисията 

установи, че въпросната сервизна база се намира на 21.8 км. от административната сграда 

на ТП „ДГС Смилян“ находяща в с. Смилян, ул. „Девети септември“ №101, община 

Смолян, която не отговаря на изискването на Възложителя специализираната  /ремотна, 

сервизна/ база да е с местоположение до 15 км от админстративната сграда на стопанство, 

съгласно изискванията на Техническите и  професионални спосоности на кандидатите от 

утвърдената документация за участие в настоящтата обществена поръчка.   

По отношение на втората наета сервизна база находяща се в град Смолян, ул. Бяло 

море“ №3, при направена справка по мартрут в интернет платфорамата – 

www.bgmaps.com, която платформа използва актуална ежедневна информация за 

състоянието на републиканската пътна мрежа, предоставена от АПИ, комисията 

установи, че въпросната сервизна база се намира на 15.9 км от административната сграда 

на ТП „ДГС Смилян“ находяща в с. Смилян, ул. „Девети септември“ №101, община 

Смолян, която не отговаря на изискването на Възложителя специализираната  /ремотна, 

сервизна/ база да е с местоположение до 15 км от админстративната сграда на стопанство, 

съгласно изискванията на Техническите и професионални спосоности на кандидатите от 

утвърдената документация за участие в настоящтата обществена поръчка.  

Поради това, че въпросната сервизна база е на 15.9 км по направената справка в 

интернет платформата и с цел максимална прецизност в определяне на разстоянието от 

административната сграда до втората сервизна база посочена от участика, комисията 

реши и извърши реално замерване, като за целта трима членове на комисията 

осъществиха замерване със служебен автомобил на разстоянието от административната 

сграда на ТП „ДГС Смилян“, ул. „Девети септември“ №101, община Смолян до 

сервизната база находяща се в гр. Смолян, ул. „Бяло море“ №3, вследствие на тези 

действия, се установи, че разстоянието от административната сграда на ТП „ДГС 

Смилян“ до сервизната база е 15.9 км, което съвпада и с посочените данни в 

информационната платформа - www.bgmaps.com.. В тази връзка и при извършен оглед 

на местоположението на посочената база членовете на комисията установиха, че 

въпросната база към настоящия момент и не представлява сервизна база, а видно от 

съществуващия надпис същото представлява „Склад“ с неизвестен ползвател. Поради 

дългогодишни договорни отношения с участника на комисията и е служебно известно, 

че това помещение се е използвало преди повече от две години от участника, като в него 

са се извършвали дейности по монтаж, демонтаж, баланс и други услуги по вулканизация 

на автомобилни гуми. Към днешна дата е видно, че това помещение не се работи, като 

сервизна база и доскоро на входните врати беше поставена указателна табела, че сервиза 

е преместен на ул. „Д-р Петър Берон“ №32, този адрес съответства напълно на първата 

посочена сервизна база от участника в представения от него еЕЕДОП.   

 Въз основа на гореизложеното, комисията указва на участника, че съгласно т. 

4.1.4 от Раздел  III – Изисквания към участниците в процудерута. Изисквания към 

офертите и необходимите документи от документацията за участие в настоящата 

обществена поръчка, участника следва да разполага и/или ползва не по-малко от една 

специализирана/и (ремонтна/и, сервизна/и) база/и за извършване на ремонта на 

машините – предмет на поръчката, която/то следва да е/са с местоположение до 15 км от 

админнистративната сграда на ТП „ДГС Смилян“, находяща се в с. Смилян, ул. „Девети 

http://www.bgmaps.com/
http://www.bgmaps.com/
http://www.bgmaps.com/
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септември“ №101, община Смолян, област Смолян.   

Споменатата по-горе информацията относно Техническите и професионалните 

способности на кандидатите се декларира от участниците в Част IV, Раздел: В 

Технически и професионални способности, поле Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). 

 

Р Е Ш И : 

1. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол, да бъдат уведомени всички 

участници, като им се изпрати настоящия протокол с констатациите на комисията, 

относно непълноти, несъответствие на информацията и несъответствия с критериите за 

подбор. Протоколът да се публикува в профила на купувача на възложителя в деня на 

изпращането му до участниците.  

2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с  чл. 54, ал. 8 от ЗОП и 

констатациите, обективирани в настоящия протокол - указва на участниците – „АВТО-

ВЕН“ ООД и „НИК СТИЛ“ ООД  по отношение на които е констатирано 

несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов 

ЕЕДОП-и и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 

заявления за участие. 

3. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП определя срок за представянето на 

документите по предходните точки - 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на протокола. 

 Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 

13.07.2020 г. в 14:00 часа. 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  ......……*/п/…….………… 

                          /инж.Димитър Кьосев/ 

      Членове: 

                   1.  …………*/п/..……………..                2 . ……..…*/п/……………..                     

                             /Ангел Безергянов /                                 /Милена Башова/                     

        

               

                   3.  ………….…*/п/…………….              4. …….……*/п/…………….                     

                        /инж.Фикри Моламехмедов/                        /Манол Манолов/                                                            

 

 

 
 *Забележка: Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 


