
 

УТВЪРЖДАВАМ:…(п)…заличено съгласно ЗЗЛД 

Директор СИДП ДП – гр. Шумен 

инж. Веселин Нинов 

дата: 02.11.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 .  
Днес 02.11.2020 год. в 10,00 часа комисията, назначена със Заповед № 372/02.11.2020 г. на 

директора на СИДП ДП – Шумен, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, се събра на свое 

първо редовно заседание, за да проведе процедура за определяне на изпълнител и възлагане 

изпълнението на обществена поръчка обществена поръчка - публично състезание по реда на чл.178-

181 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.18, ал.1,т.12 и чл.20, ал.2, т.2, от ЗОП с  
обект – доставка и услуги и предмет: „Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, 

извършване на услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на 

закупените нови автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ЦУ на СИДП ДП  Шумен  за 

срок от една година считано от датата на сключване на договора (сезон лято /зима 2020-2021)“,  с  У ИН 

в  Р О П  –  0 2 7 1 1 -2 0 2 0  -0 1 3 2  
Комисията е в състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: :…………заличено съгласно ЗЗЛД 

 

         ЧЛЕНОВЕ:1. :……заличено съгласно ЗЗЛД 

                             2. :……заличено съгласно ЗЗЛД 

Комисията е в редовен състав. Няма промяна на датата и часа на отваряне на постъпилите 

предложения (оферти). 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, изискванията на 

възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно документацията за участие. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за изпращане на 

Решението и Обявлението за откриване на процедурата до Агенцията за обществени поръчки. 

Същите са публикувани по надлежния ред в електронния регистър на АОП, а документация и в 

профила на купувача. 

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието и изчете заповедта на 

възложителя за назначаване на комисията, която е публикувана в досието на процедурата в ЦАИС. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Председателят на комисията „декриптира“ постъпилите оферти в ЦАИС по реда на чл.47, ал. 1 

от ППЗОП, при което се визуализираха наименованията на кандидатите и информация за датата и 

часа на подаването. Комисията установи, че в ЦАИС оферти за участие в процедурата е подадена 

само от един кандидат, а именно : 

Кандидат №1– „Примекс“ ЕООД,  ЕИК – 127033207, ,   седалище  и адрес на управление: 

Държава: Република България, Област: Шумен, Община:Каспичан, Населено място:гр. Каспичан, ул. 

„Ропотамо“  №7, представлявано от  Георги Пешев Крумов- управител,у  подадена на  30 октомври 

2020 (пет), 8:35:35 ч 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК, установи актуалното им правно 

състояние и представляващите ги лица. 

След като се узна кандидата, подал оферта, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които се 

публикуваха в досието на процедурата в ЦАИС. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията 

определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената дата и час за 

разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура и З апо в ед  

№ 3 7 2 /0 2 . 11 .2 02 0 г . на директора на СИДП ДП Шумен, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10,00 часа на 

0 2 .1 1 . 20 20 г , когато комисията ще отвори електронно постъпилата оферти и ще оповести 

приложените към нея  документи; 
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- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в което ще 

разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и критериите за подбор, съгласно 

ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата  на критериите за допускане  и подбор  

комисията ще извърши преглед и оценка на техническото предложение на съответния кандидат  и ще 

определи  дата и час за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите кандидати. 

На заседанието на комисията не присъстват представител на кандидата или упълномощени 

от него лица, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

 
За участие в процедурата  е подадена една оферта от „Примекс“ ЕООД, гр. Каспичан  на 30 

октомври 2020 (пет), 8:35:35 ч. 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните 

документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) –

надлежно подписан с ел подпис от представляващия „Примекс“ ЕООД,гр. Каспичан  

2. Декларация  по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество по образец Приложение №3 – подписана от представляващия „Примекс“ 

ЕООД,гр. Каспичан 
3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС – по образец Приложение № 4 – 

подписана от представляващия „Примекс“ ЕООД,гр. Каспичан 

4. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение №5 – подписана от 

представляващия „Примекс“ ЕООД,гр. Каспичан. 

6. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец Приложение 

№ 7 – подписана от представляващия „Примекс“ ЕООД,гр. Каспичан 

7.Ценово предложение – недостъпно като съдържание към датата на  декриптиране на 

постъпилите предложения с оглед обявените реда и начин на провеждане на процедурата. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от участника 

„Примекс“ ЕООД, гр. Каспичан  документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние, критериите за подбор отнасящи се до икономическото и 

финансовото състояние,  и критериите за подбор отнасящи се до техническите и професионални 

способности , поставени от възложителя, като констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника „Примекс“ 

ЕООД, гр. Каспичан  : 

1.1. Участникът ,  „Примекс“ ЕООД, гр. Каспичан  е обявил в ЕЕДОП липсата на основания 

за задължителното отстраняване по чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя. 

1.2. Представляващия участникът „Примекс“ ЕООД, гр. Каспичан  е декларирал липсата на 

основания за отстраняване по   чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество 
1.3.  Представляващия участникът „Примекс“ ЕООД, гр. Каспичан  е декларирал липсата на 

основания за отстраняване по чл. 3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 

и техните действителни собственици. 

2. По критериите за подбор, отнасящи се до икономическото и финансовото състояние: 

2.1.Участникът, „Примекс“ ЕООД, гр. Каспичан  е обявил в ЕЕДОП информация 

удостоверяваща изпълнението на изискванията поставени от възложителя за  реализиран през 

последните три приключили финансови години на  минимален оборот попадащ в сферата на 

поръчката в размер не по-малък от 15 000 лв.(петнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС 

3. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности: 

3.1.Участникът,„Примекс“ ЕООД, гр. Каспичан  е обявил в ЕЕДОП информация 

удостоверяваща изпълнението на изискванията поставени от възложителя за реализиран през 

последните три години на  поне един договор с предмет идентичен или сходен с предмета на 

поръчката, като с огерд заявенот че посочените договори са налични в безплатен ел сайт комисията 
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свери заявената информация и не констатира несъотвестивя между заявеното в ЕЕДОП и 

информацията по конкретните договори.  

3.2. Участникът, „Примекс“ ЕООД, гр. Каспичан,  подробно е описал в съответния раздел на 

ЕЕДОП, прилаганата система за управление и проследяване на доставките  

3.3. Участникът, „Примекс“ ЕООД, гр. Каспичан, надлежно е посочил в съответния раздел 

на ЕЕДОП,че разполага с не по-малко от две лица, компетентни да извършват дейностите предмет на 

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

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

3.4. Участникът, „Примекс“ ЕООД, гр. Каспичан надлежно е посочил в съответния раздел на 

ЕЕДОП, че разполага специализиран  обект находящ се на  територията  на гр. Шумен с налично 

складово помещение за съхранение на доставките и специализирано/и помещение/я за извършване на 

демонтаж на стари външни автомобилни гуми , монтаж   и баланс  на джанти и доставените нови 

автомобилни гуми . 

3.5. Участникът, „Примекс“ ЕООД, гр. Каспичан надлежно е посочил в съответния раздел на 

ЕЕДОП, че може да представи доказателство, че прилага сертифицирана система за управление на 

качеството в обхвата на премета на поръчката, отговарящи на действащ сертификат  (БДС EN ISO 

9001:2015) 

Заключението на комисията е, че в така представените документи в офертата на участника 

„Примекс“ ЕООД, гр. Каспичан не се установяват липси и несъответствия и същият отговаря на 

изискванията за допустимост, с оглед личното състояние,  и на критериите за подбор поставени от 

Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Допуска Кандидат № 1„Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан,  до участие в следващия етап на  

процедурата – преглед и оценка на техническото предложение на кандидата. 

След така взетото  протоколно решение комисията в 11,30 часа на 02.11.2020г , продължи в  

закритото заседанието  провеждането на етапа на преглед и оценка на техническото предложение на 

единствения допуснат  участник.  

В изпълнение на техническите изисквания:  

Участник № 1:„Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан,  

1.Представя попълнено техническо предложение по образеца към документацията с посочени 

характеристики на предлаганите гуми съгласно Регламент  ЕО №1222/2009 

2.Декларира, че предлаганите гуми са произведени през 2020 година, като в уверение на това, в 

случай че бъде определен за изпълнител при сключване на договора ще представи - Декларация за 

производство и ДОТ  

3.Декларира, съответствието на  автомобилните гуми с изискванията на Регламент  ЕО 

№1222/2009 и представя образци на етикиране на съответните артикули съгласно регламента  и 

сертификати за съответствие. като в уверение на това , в случай че бъде определен за изпълнител при 

сключване на договора ще представи - Копия на сертификати за качество и копия на етикети на 

предлаганите гуми 
4. Предлага срок за изпълнение на доставката – 5(пет) работни дни считано от датата на 

получаване на заявката . 

5. Предлага срок за изпълнение на услугата – от 1(един) работен ден считано от датата на 

получаване на заявката . 

6. Приема условието, че след сключване на договор Възложителят няма задължение за 

цялостното усвояване на посочените видове и количества от артикулите. 

7. Приема условието, че след сключване на договор Възложителят може да заявява различни 

количества от посочените в списъка, като ги заплаща съобразно единичната им цена посочена в 

офертата и в рамките на договорения финансов ресурс. 

8. Предлага търговска отстъпка в размер на  8%/словом- осем процента/ процента от 

обявената в обектите му  продажна цена към датата на заявката на съответния артикул - за артикули 

извън списъка на техническото предложение, като заявява че е запознат  и приема условието, че след 

сключване на договор Възложителят може да заявява артикули извън списъка на техническата 

оферта,  чиято единична цена се формира от обявената им продажна цена към датата на заявката на 

съответния артикул в специализираните му обекти намалена с предложената търговска отстъпка, 
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като обща стойност не може да е по-голяма от 3000,00лв от обявената максимална  прогнозната 

стойност на доставката 

9 Обявява срок на валидност на предложението – 2(два)месеца  от датата посочена като 

крайният срок за депозиране на оферти 

Комисията не  констатира,  несъответствия и непълноти в техническите оферти на 

двамата кандидати, като с оглед горното пристъпи към преглед на техническите предложения на 

кандидатите, съпоставяне на информацията заявен в тях с представените документи и оценка на 

съответното предложение по техническия показател съгласно обявената методика. 
№ по 

ред 

Сезонност на гумите 

Вид на автомобила 

размери Предлагани характеристики по Европейски 

регламент относно етикирането (Регламент 

ЕО №1222/2009 

 

1 

Гуми летни за а-л 4х4;  

ТОЙОТА ЛАНДКРИУЗЪР-150 

Н3818ВВ; Н7007ВВ 

265/60 R 18 

110V 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-В                 - 6т 

2.Сцепление на мокро - С                 - 5т 

3.Външен шум – 72 dB                      - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 13т 

 

2 

Гуми зимни за а-л 4х4;  

ТОЙОТА ЛАНДКРИУЗЪР-150 

Н3818ВВ; Н7007ВВ 

265/60 R 18 

114H 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С                 - 5т 

2.Сцепление на мокро - С                 - 5т 

3.Външен шум – 72 dB                      - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 12т 

 

3 Гуми летни за лек а-л Тойота 

Авензис 

Н1521АК 

 

215/55 R 18 

99 V 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-В                 - 6т 

2.Сцепление на мокро - В                - 6т 

3.Външен шум – 70 dB                     - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 14т 

 

4 Гуми зимни за лек а-л Тойота 

Авензис 

Н1521АК 

 

215/55 R 18 

99 V 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С                 - 5т 

2.Сцепление на мокро - В                 - 6т 

3.Външен шум – 69 dB                      - 3т 

Или 1 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 14т 

 

5 
Гуми зимни 

за  лек а-л 

Тойота Ярис 

Н0793ВВ 

185/60 R 15 

84T 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-Е                 - 3т 

2.Сцепление на мокро - С                 - 5т 

3.Външен шум – 70 dB                      - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 10т 

 

6 Гуми летни  за  а-л 4х4 

Дайхатцу – Териос 

Н0887ВР 

215/65 R 16 

100S 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С                 - 5т 

2.Сцепление на мокро - В                 - 6т 

3.Външен шум – 70 dB                      - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 13т 

 

7 Гуми зимни  за  а-л 4х4 

Дайхатцу – Териос 

Н0887ВР 

215/65 R 16 

98H 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-Е                 - 3т 

2.Сцепление на мокро - С                 - 5т 

3.Външен шум – 72 dB                      - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 10т 

 

8 

Гуми  летни  за  а-л 4х4 

Тойота H i L u x  

Н6031ВТ 

265/60 R 18 

110T-110H 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-В                 - 6т 

2.Сцепление на мокро - С                 - 5т 

3.Външен шум – 72 dB                      - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 13т 

 

9 

Гуми  зимни  за  а-л 4х4 

Тойота H i L u x  

Н6031ВТ 

265/60 R 18 

114H 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С                 - 5т 

2.Сцепление на мокро - С                 - 5т 

3.Външен шум – 72 dB                      - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 12т 

 

10 

Гуми  зимни  за  а-л 4х4 

Тойота Р а в - 4  

Н6594ВВ 

215/70  R 16 

100Н 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С                 - 5т 

2.Сцепление на мокро - С                 - 5т 

3.Външен шум – 72 dB                      - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 12т 
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11 

Гуми  летни  за  а-л 4х4 

Тойота Р а в - 4  

Н6594ВВ 

215/70  R 16 

100Н 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-Е                 - 3т 

2.Сцепление на мокро - Е                 - 3т 

3.Външен шум – 71 dB                      - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 8т 

 

12 Гуми зимни 

за  а-л 4х4 

Грейт Уол Стийд 

ТХ9559ХК 

 

235/65  R 17 

108H 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С                 - 5т 

2.Сцепление на мокро - С                 - 5т 

3.Външен шум – 70 dB                      - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 12т 

 

13 Гуми летни 

за  а-л 4х4 

Грейт Уол Стийд 

ТХ9559ХК 

 

235/65  R 17 

108H 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С                 - 5т 

2.Сцепление на мокро - С                 - 5т 

3.Външен шум – 72 dB                      - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 12т 

 

14 
Гуми  всесезонни за лек и 

тежък терен   за  а-л 4х4 Лада 

Нива 

 

185/75  R16 Товарен индекс: 

най- малко 

–код 104/102R, или еквивалент 

1.Горивна ефективност-Е                 - 3т 

2.Сцепление на мокро - В                 - 6т 

3.Външен шум – 71 dB                     - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 11т 

 

15 

Гуми  всесезонни за лек и 

тежък терен за 

специализиран автомобил 

„Щаер 18С15“ – автовоз 

Н0652ВТ 

215/75 R 17,5 

126/124 М 

или еквивалент, или 

еквивалент 

1.Горивна ефективност-Е                 - 3т 

2.Сцепление на мокро - С                 - 5т 

3.Външен шум – 75 dB                     - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 10т 
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Гуми  зимни   за  а-л Сузуки 

Джимни 

Н6915ВТ; Н7790ВС 

 

205/70 R15 

96Т, или еквивалент 

1.Горивна ефективност-Е                 - 3т 

2.Сцепление на мокро - Е                 - 3т 

3.Външен шум – 72 dB                     - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 8т 

 

17 Гуми  летни   за  а-л Сузуки 

Джимни 

Н6915ВТ; Н7790ВС 

 

 

205/70 R15 

96Т, или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С                 - 5т 

2.Сцепление на мокро - Е                 - 3т 

3.Външен шум – 71 dB                     - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 10т 

 

18 Гуми зимни за лек а-л Тойота 

Корола 

Н0794ВВ 

 

195/65 R 15 

91Т 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-Е                 - 3т 

2.Сцепление на мокро - С                 - 5т 

3.Външен шум – 69 dB                     - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 10т 

 

19 Гуми летни за лек а-л Тойота 

Корола 

Н0794ВВ 

 

195/65 R 15 

91Н 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С                 - 5т 

2.Сцепление на мокро - В                 - 6т 

3.Външен шум – 70 dB                     - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 13т 

 

20 
Гуми зимни за лек а-л Тойота 

Авенсис 

Н6026ВТ 

 

 

225/45  R18 

99V 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-Е                 - 3т 

2.Сцепление на мокро - С                 - 5т 

3.Външен шум – 72 dB                     - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 10т 

 

21 
Гуми летни за лек а-л Тойота 

Авенсис 

Н6026ВТ 

 

 

225/45 R 18 

99V 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С                 - 5т 

2.Сцепление на мокро - В                 - 6т 

3.Външен шум – 71 dB                     - 2т 

Или 2 черна/и черта/и 

Общо точки                                      - 13т 

 

22 

 

ОБЩО: 

 

Х 

 

240 точки 

 

 

 

Комисията пристъпи към оценка по показател Кт, на техническото  предложение  на 

кандидата. 
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 Оценката на техническото предложение Кт на участника се извършва, съгласно следната 

формула по предварително утвърдената и обявена от възложителя методика : 

Кт 1,2,… = Т 1,2,…/Т мах., където 

Т 1, 2,….. е общата оценка на техническата оферта  на съответния оценяван участник. 

Т max е максималният общ брой точки  получени  измежду всички допуснати до оценка 

технически предложения . 

60 е тежест на критерия К т  в общата оценка   

като Т 1,2 … се получава като сбор от точките получени от всеки кандидат по следния начин. 

І. По критерия на  Регламент ЕО №1222/2009 

 Горивна ефективност- от А  до G 

В зависимост от предложението на дадения кандидат същия получава следните точки за 

всеки от 14-те  предложени артикули гуми: 

„А“ – 7т 

„В“ – 6т 

„С“ – 5т 

„D“ – 4т 

„E“ – 3т 

„F“ – 2т 

„G“ – 1т 

Не посочва -0т 

Като по този критерий за гумите за различните автомобили посочени от ред 1 до ред 14 

от техническото предложение , кандидатът получава общ сбор точки съгласно заявеното в 

техническата оферта. 

По критерия на  Регламент ЕО №1222/2009 

Сцепление на мокро- от А  до G  

В зависимост от предложението на дадения кандидат същия получава следните точки за 

всеки от 14-те  предложени артикули гуми: 

 „А“ – 7т 

„В“ – 6т 

„С“ – 5т 

„D“ – 4т 

„E“ – 3т 

„F“ – 2т 

„G“ – 1т 

Не посочва -0т 

Като по този критерий за гумите за различните автомобили посочени от ред 1 до ред 14 

от техническото предложение , кандидатът получава общ сбор точки съгласно заявеното в 

техническата оферта   

По критерия на  Регламент ЕО №1222/2009 

Външен шум –  от клас -1 черна черта до клас - 3 черни черти за звукови вълни  

В зависимост от предложението на дадения кандидат същия получава следните точки за 

всеки от 14-те  предложени артикули гуми: 

„1 черна черта“ – 3т 

„2 черни черти“ – 2т 

„3 черни черти“ – 1т 

Не посочва – 0т 

Като по този критерий за гумите за различните автомобили посочени от ред 1 до ред 14 

от техническото предложение , кандидатът получава общ сбор точки съгласно заявеното в 

техническата оферта   

Т1,2… е общия сбор точки по трите критерия на всеки един кандидат. 

Съгласно така извършените оценки на техническите предложения на двамата кандидати 

комисията обявява следните оценки на техническите им предложения. 

Участник № 1: „Примекс“Е ООД – гр. Каспичан , съгласно горепосочената формула, за 

получен общ сбор от 240 точки  получава: 240/240  х 60 =  Т1 = 60,00  точки, 



 

7 

 

Предвид така разгледаното и оценено техническо предложение, комисията на основание чл.57, 

ал.3 от ППЗОП  взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

2.1.Допуска до участие в етапите на оценка и класация ценовото предложение на:  

Участник № 1 „Примекс“Е ООД – гр. Каспичан 

 2.2. Комисията определи следната датата за отваряне на ценовата оферта на 

горепосочените участници:  

06.11.2020г. от 10:00 часа (шести ноември две хиляди и двадесета година от десет часа 

местно време); 

Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица, като 

се публикува съобщение в профила на купувача към досието на настоящата процедура.  

С това комисията в 12,30часа обяви за приключило заседанието на 02.11.2020 г. и обяви че 

следващото заседание за преглед и оценка на ценовата оферта  и окончателна оценка на 

общата оферта на кандидатите ще започне на 06.11.2020г от 10,00часа.   

 

КО МИ С ИЯ :    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: :…(п)…заличено съгласно ЗЗЛД 

          ЧЛЕНОВЕ:1:…(п)…заличено съгласно ЗЗЛД 

                     2 :…(п)…заличено съгласно ЗЗЛД 

 


