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П Р О Т О К О Л  № 1 
по чл. 68, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл.72 ал.1 от ЗОП 

 
От дейността на комисия, назначена със Заповед №1061/14.11.2013г. на Кмета на община 

Белене за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, публикувана в Регистъра по 
обществени поръчки с идент № 00661-2013-0013, с предмет: „Изпълнение на мерки за информация 
и публичност в рамките на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 
рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”, по обособени 
позиции: 

 
Обособена позиция 1:”Визуализационни графични материали (с включени изработка, 

доставка и монтаж) ” 
Обособена позиция 2: „Мерки за информация и публичност” 
Обособена позиция 3: „Изработка и доставка на печатни и промоционални материали” 

 
На 14/11/2013г., от 09:30ч. в зала №16 на административната сграда на Община Белене, 

находяща се на ул."България"№35, на основание Заповед №1061/14.11.2013г. на Кмета на Община 
Белене, заседава комисия в състав: 

Състав на комисията: 

Председател: 
          Калоян Петров Прокопиев- зам.-кмет на община Белене - ззааммеессттвваащщ  ооссннооввнниияя  ччллеенн  ннаа  
ккооммииссиияяттаа  вв  ттииттуулляяррнниияя  ссъъссттаавв  --  ЦЦввееттооммиирр  ННииккооллааеевв  ЦЦввееттаанноовв,,  ппооррааддии  ооттппуусскк  ннаа  ппооссллеедднниияя  ннаа  
ддааттаа  1144..1111..22001133гг.. 
          
         Членове:  

 
1.Мая Здравкова Терзиева – главен счетоводител на Община Белене  
2.Ирина Димитрова Чоранова – Старши юрисконсулт на Община Белене 
3.Георги Николаев Ангелов – системен администратор  при Община Белене 
4.Инж. Камелия Веселинова-Маринова – служител на Община Белене 
 

Комисията получи от Възложителя списък на постъпилите оферти. 

Председателят на комисията прочете на членовете на комисията имената на участниците. 
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Постъпили са оферти, както следва: 

№ Наименование на участника 
Регистрационен 

номер на 
офертата 

Дата и час на получаване на 
офертата 

1. 
ЕТ“Мариана Колева - ХЕЛИКОН” 

Обособена позиция  3 26-00/816 13/11/2013 г., 11:55 ч. 

2. 
„БРАНД ПР” ЕООД 

Обособена позиция 1, 2 и 3 26-00/817 13/11/2013 г., 12:01 ч. 

3. 
“Травъл Медиа Груп” ЕООД  
Обособена позиция 1, 2 и 3 26-00/818 13/11/2013 г., 12:04 ч. 

4. 
„ТВ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕООД 

Обособена позиция 3 26-00/819 13/11/2013 г., 12:06 ч. 

5. 
„БИК - Българска Издателска 

Компания” АД, 
Обособена позиция 1, 2 и 3 

26-00/820 13/11/2013 г., 14:36 ч. 

6. 
„Ламбаджиев Стандарт”ООД 

Обособена позиция 2 и 3 26-00/821 13/11/2013 г., 14:38 ч. 

7. 
„САРИУС”ЕООД 

Обособена позиция 1,2 и 3 26-00/822 13/11/2013 г., 14:45 ч. 

8. 
НЧ„Христо Ботев - 1892” 
Обособена позиция 2 76-00/30 13/11/2013 г., 15:04 ч. 

 

След като се прочете списъка с участниците, всички членове на комисията попълниха и 
подписаха декларации по чл.35 от ЗОП. Отварянето на получените оферти се извърши по реда на 
тяхното постъпване, по реда на чл.68, ал.4 от ЗОП.  

На откритото заседание на комисията не присъстваха участници или техни представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване или юридически лица с нестопанска 
цел. 

I. Публична част на заседанието на Комисията се извърши при отваряне на офертите 
и оповестяване на документите на участниците. Комисията отвори офертите по реда на 
тяхното постъпване и провери  за наличието на три отделни запечатани плика, съгласно 
указанията в документацията за участие. Комисията процедира в съответствие с 
разпоредбите на чл. 68, ал.ал. 4 и 5 ЗОП. 

1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ЕТ“Мариана Колева - ХЕЛИКОН” , със 
седалище и адрес на управление гр. Казанлък - 6100, бл.”Кайнарджа” №7, ЕИК 833062686, с 
управител Мариана Ненова Колева, с подадена оферта вх. № 26-00/816/13.11.2013 г. за Обособена 
позиция  3. 
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При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди: 1 

бр. Плик  № 1 „Документи за подбор” 1 бр. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 
1 бр. Плик  № 3 „Предлагана цена”. Членове на комисията подписаха Плик  № 3  „Предлагана 
цена”  съгласно чл.68 ал.4 изречение първо от ЗОП. 

След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 2 и 
предложение за изпълнение на поръчката от 10 листа – Техническа оферта. Членове на комисията 
подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от 
ЗОП. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор”. В него се намери 1 

брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените документи. 
Комисията оповести документите, които той съдържа. 

 
   В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП; 
- Офертно предложение от управителя; 
- Съдебно решение - заверено копие; 
- Документ за актуално състояние по ЕИК; 
- Документ за регистрация по ЗДДС - заверено копие; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за техническа възможност и квалификация на участника; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път; 
- Разпечатка на някои проекти на фирмата; 
 

С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 
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2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „БРАНД ПР” ЕООД, със седалище и 
адрес на управление гр. София - 1111, ж.к.”Яворов”, бл. 39, вх. Б, ет.1, ап. 13, ЕИК 131221556 , с 
управител Юлияна Боянова Томова - Тодорова, с подадена оферта вх. № 26-00/817/13.11.2013 г. за 
Обособена позиция  1, 2 и 3. 
 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха запечатани пликове, без повреди: 3 бр. 
Плик  № 1 „Документи за подбор” 3 бр. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 3 
бр. Плик  № 3 „Предлагана цена”, съответно за всяка една от обособените позиции. Членове на 
комисията подписаха Пликовете  № 3  „Предлагана цена”  за всяка от позициите, съгласно чл.68 
ал.4 изречение първо от ЗОП 

 
2.1. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 2 и 
предложение за изпълнение на поръчката от 3 листа – Техническа оферта. Членове на комисията 
подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от 
ЗОП. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор” за позиция 1. В него 

се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените 
документи. Комисията оповести документите, които той съдържа. 

 
   В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника; 
- Регистрация по ЕИК - разпечатка от сайта на Търговския регистър при АВп ; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за техническа  възможност и квалификация на участника; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

- Приложение 4; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път - Приложение 15; 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 

Приложение 10; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
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С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
2.2. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 2 и 
предложение за изпълнение на поръчката от 3 листа – Техническа оферта. Членове на комисията 
подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от 
ЗОП. 

 
След това комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор”. В него се 

намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените документи.  
 
   В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника; 
- Регистрация по ЕИК - разпечатка от сайта на Търговския регистър при АВп ; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за техническа  възможност и квалификация на участника; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

- Приложение 4; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път - Приложение 15; 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 

Приложение 10; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 

 
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
2.3. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 2 и 
предложение за изпълнение на поръчката от 3 листа – Техническа оферта. Членове на комисията 
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подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от 
ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор” позиция 3. В него 
се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените 
документи.  

 
   В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника; 
- Регистрация по ЕИК - разпечатка от сайта на Търговския регистър при АВп ; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за техническа  възможност и квалификация на участника; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

- Приложение 4; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път - Приложение 15; 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 

Приложение 10; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 

 
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
  3. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ТРАВЪЛ МЕДИА ГРУП”ЕООД 
, със седалище и адрес на управление гр. София - 1111, ул. ”Костенски водопад” №8, вх.Б,ап.33, 
ЕИК 200583131, с управител Владимир Димитров Танев, с подадена оферта вх. № 26-
00/818/13.11.2013 г. за Обособена позиция  1, 2 и 3. 
 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха запечатани пликове, без повреди: 3 бр. 
Плик  № 1 „Документи за подбор” 3 бр. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 3 
бр. Плик  № 3 „Предлагана цена”, съответно за всяка една от обособените позиции. Членове на 
комисията подписаха Пликовете  № 3  „Предлагана цена”  за всяка от позициите, съгласно чл.68 
ал.4 изречение първо от ЗОП 
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3.1. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 2 и 
предложение за изпълнение на поръчката от 3 листа – Техническа оферта. Членове на комисията 
подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от 
ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор” за позиция 1. В него 
се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените 
документи. Комисията оповести документите, които той съдържа. 

 
   В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника; 
- Удостоверение за актуално състояние по ЕИК ; 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

- Приложение 4; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за технически  възможности и квалификация на участника; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 

Приложение 10; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път - Приложение 15; 
 

С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
3.2. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 2 и 
предложение за изпълнение на поръчката от 3 листа – Техническа оферта. Членове на комисията 
подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от 
ЗОП. 
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Комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор”  за позиция 2. В 
него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените 
документи.  

 
         В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника; 
- Удостоверение за актуално състояние по ЕИК ; 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

- Приложение 4; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за технически  възможности и квалификация на участника; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 

Приложение 10; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път - Приложение 15; 
 
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
3.3. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 2 и 
предложение за изпълнение на поръчката от 3 листа – Техническа оферта. Членове на комисията 
подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик № 2. Членове на комисията 
подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от 
ЗОП. 

 
След това комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор” за 

позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на 
приложените документи.  

 
   В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника; 

 

Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Европейския 
съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Община 
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никакви  обстоятелства не  може  да  се  приема,  че  този  документ 
отразява официалното    становище    на    Европейския   съюз    и 
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- Удостоверение за актуално състояние по ЕИК ; 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

- Приложение 4; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за технически  възможности и квалификация на участника; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 

Приложение 10; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път - Приложение 15; 
 
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
4. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „БИК - Българска издателска 
компания”АД , със седалище и адрес на управление гр. София - 1138, ул. ”Самоковско шосе” №2Л, 
ТЦ Боила, ет. 3, ЕИК 175220876, с управител Антоанета Пеева Желязкова, с подадена оферта вх. № 
26-00/820/13.11.2013 г. за Обособена позиция  1, 2 и 3. 
 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха запечатани пликове, без повреди: 3 бр. 
Плик  № 1 „Документи за подбор” 3 бр. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 3 
бр. Плик  № 3 „Предлагана цена”, съответно за всяка една от обособените позиции. Членове на 
комисията подписаха Пликовете  № 3  „Предлагана цена”  за всяка от позициите, съгласно чл.68 
ал.4 изречение първо от ЗОП 

 
4.1. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

Обособена позиция 1. В него се намери предложение за изпълнение на поръчката от 25 листа – 
Техническа оферта. Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 
2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от ЗОП. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор” за позиция 1. В него 

се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените 
документи. Комисията оповести документите, които той съдържа. 

 

Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Европейския 
съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Община 
Белене носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при 
никакви  обстоятелства не  може  да  се  приема,  че  този  документ 
отразява официалното    становище    на    Европейския   съюз    и 
правителството на Република    България, представлявано    от 
Министерството на околната среда и водите. 
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Кохезионен фонд 

Проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 
рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр.Белене“ 

 

 
   В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника; 
- Удостоверение за ЕИК ; 
- Документи за регистрация по Булстат; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за технически  възможности и квалификацията на участника; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

- Приложение 4; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път - Приложение 15; 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 

Приложение 10; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
- Заверено от участника копие от Сертификат EN ISO 9001:2008; 
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по 

чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по 
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
4.2. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

Обособена позиция 2. В него се намери предложение за изпълнение на поръчката от 26 листа – 
Техническа оферта. Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 
2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от ЗОП. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор” за позиция 2. В него 

се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените 
документи.  

 
      В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника; 
- Удостоверение за ЕИК ; 
- Документи за регистрация по Булстат; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 

 

Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Европейския 
съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Община 
Белене носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при 
никакви  обстоятелства не  може  да  се  приема,  че  този  документ 
отразява официалното    становище    на    Европейския   съюз    и 
правителството на Република    България, представлявано    от 
Министерството на околната среда и водите. 
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- Документи за технически  възможности и квалификацията на участника; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

- Приложение 4; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път - Приложение 15; 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 

Приложение 10; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
- Заверено от участника копие от Сертификат EN ISO 9001:2008; 

 
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по 

чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по 
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
4.3. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 2 и 
предложение за изпълнение на поръчката от 19 листа – Техническа оферта. Членове на комисията 
подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от 
ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор” за позиция 3. В него 
се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените 
документи.  

 
   В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника; 
- Удостоверение за ЕИК ; 
- Документи за регистрация по Булстат; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за технически  възможности и квалификацията на участника; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 

 

Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Европейския 
съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Община 
Белене носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при 
никакви  обстоятелства не  може  да  се  приема,  че  този  документ 
отразява официалното    становище    на    Европейския   съюз    и 
правителството на Република    България, представлявано    от 
Министерството на околната среда и водите. 
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- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 
- Приложение 4; 

- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 
електронен път - Приложение 15; 

- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 

Приложение 10; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
- Заверено от участника копие от Сертификат EN ISO 9001:2008; 

 
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
  5. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ТВ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕООД , 
със седалище и адрес на управление гр. София - 1527, Район Оборище, ул. ”Черномен” №3, ЕИК 
175095376, с управител Надежда Тодорова Кехайова, с подадена оферта вх. № 26-00/819/13.11.2013 
г. за Обособена позиция 3. 
 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди: 1 
бр. Плик  № 1 „Документи за подбор” 1 бр. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 
1 бр. Плик  № 3 „Предлагана цена”. Членове на комисията подписаха Плик  № 3  „Предлагана 
цена”  съгласно чл.68 ал.4 изречение първо от ЗОП. 

 
След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

Обособена позиция 3. В него се намери предложение за изпълнение на поръчката от 3 листа – 
Техническа оферта. Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 
2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от ЗОП. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор”. В него се намери 1 

брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените документи. 
Комисията оповести документите, които той съдържа. 

 
   В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника; 
- Удостоверение за актуално състояние с посочен ЕИК ; 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

 

Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Европейския 
съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Община 
Белене носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при 
никакви  обстоятелства не  може  да  се  приема,  че  този  документ 
отразява официалното    становище    на    Европейския   съюз    и 
правителството на Република    България, представлявано    от 
Министерството на околната среда и водите. 
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5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

- Приложение 4; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за технически  възможности и квалификация на участника; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 

Приложение 10; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път - Приложение 15; 
 

С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
6. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Ламбаджиев Стандарт”ООД , със 
седалище и адрес на управление гр. София - 1233, бул. ”Генерал Столетов” №49, ЕИК 130862812, с 
управител Бойко Атанасов Ламбаджиев, с подадена оферта вх. № 26-00/821/13.11.2013 г. за 
Обособена позиция  2 и 3. 
 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха запечатани пликове, без повреди: 2 бр. 
Плик  № 1 „Документи за подбор” 2 бр. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 2 
бр. Плик  № 3 „Предлагана цена”, съответно за всяка от обособените позиции за която се участва. 
Членове на комисията подписаха Пликовете  № 3  „Предлагана цена”, съгласно чл.68 ал.4 
изречение първо от ЗОП. 
 

6.1. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 
Обособена позиция 2. В него се намери предложение за изпълнение на поръчката от 5 листа – 
Техническа оферта. Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 
2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от ЗОП. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор” за позиция 2. В него 

се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените 
документи.  

      В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника; 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Декларация за ЕИК ; 
- Документи за регистрация по Булстат и картонче за регистрация по ЗДДС; 

 

Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Европейския 
съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Община 
Белене носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при 
никакви  обстоятелства не  може  да  се  приема,  че  този  документ 
отразява официалното    становище    на    Европейския   съюз    и 
правителството на Република    България, представлявано    от 
Министерството на околната среда и водите. 
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Европейски съюз 
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рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр.Белене“ 

 

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  
т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 
5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 

- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 
- Приложение 4; 

- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 
по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 

- Документи за технически  възможности и квалификация на участника; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 

Приложение 10; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път - Приложение 15; 
- Заверено от участника копие от Сертификат  ISO 9001:2008; 

 
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
6.2. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 2 и 
предложение за изпълнение на поръчката от 4 листа – Техническа оферта. Членове на комисията 
подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от 
ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор” за позиция 3. В него 
се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените 
документи.  

 
   В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника; 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Декларация за ЕИК ; 
- Документи за регистрация по Булстат и картонче за регистрация по ЗДДС; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

- Приложение 4; 

 

Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Европейския 
съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Община 
Белене носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при 
никакви  обстоятелства не  може  да  се  приема,  че  този  документ 
отразява официалното    становище    на    Европейския   съюз    и 
правителството на Република    България, представлявано    от 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“ 

Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 

агломерации над 10 000 е.ж.” 
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Проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 
рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр.Белене“ 

 

- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 
по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 

- Документи за технически  възможности и квалификация на участника; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 

Приложение 10; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път - Приложение 15; 
- Заверено от участника копие от Сертификат  ISO 9001:2008; 

 
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
7. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „САРИУС”ЕООД , със седалище и адрес 
на управление гр. София, ул. ”Проф. Чавдар Мутафов” №67, бл. Б, ет. 1, ап. 1, ЕИК 200784636, с 
управител Светозар Благовестов Ангелов, с подадена оферта вх. № 26-00/822/13.11.2013 г. за 
Обособена позиция  1, 2 и 3. 
 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха по 3 бр. запечатани пликове за всяка от 
позициите, без повреди: 1 бр. Плик  № 1 „Документи за подбор” 1 бр. Плик № 2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” 1 бр. Плик  № 3 „Предлагана цена”. Членове на комисията подписаха 
Пликовете  № 3  „Предлагана цена”, съгласно чл.68 ал.4 изречение първо от ЗОП. 

 
7.1. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

Обособена позиция 1. В него се намери предложение за изпълнение на поръчката от 15 листа – 
Техническа оферта. Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 
2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от ЗОП. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор” по позиция 1. В 

него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените 
документи. Комисията оповести документите, които той съдържа. 

 
   В плика са приложени: 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участник; 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Документ за актуално състояние по ЕИК ; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за технически  възможности и квалификация на участника; 

 

Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Европейския 
съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Община 
Белене носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при 
никакви  обстоятелства не  може  да  се  приема,  че  този  документ 
отразява официалното    становище    на    Европейския   съюз    и 
правителството на Република    България, представлявано    от 
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- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  
т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 
5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 

- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 
- Приложение 4; 

- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 
електронен път - Приложение 15; 

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 
Приложение 10; 

- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 
изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 

- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
 

С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
7.2. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

Обособена позиция 2. В него се намери предложение за изпълнение на поръчката от 11 листа – 
Техническа оферта. Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 
2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от ЗОП. 

След това комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор” по 
позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на 
приложените документи.  

 
      В плика са приложени: 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника; 
- Докумен за актуално състояние по ЕИК ; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за технически  възможности и квалификация на участника; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

- Приложение 4; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път - Приложение 15; 

 

Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Европейския 
съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Община 
Белене носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при 
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отразява официалното    становище    на    Европейския   съюз    и 
правителството на Република    България, представлявано    от 
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- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 
Приложение 10; 

- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 
изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 

- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
 
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
7.3. След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 2 и 
предложение за изпълнение на поръчката от 15 листа – Техническа оферта. Членове на комисията 
подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от 
ЗОП. 

След това комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор” по 
позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на 
приложените документи.  

 
   В плика са приложени: 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участник; 
- Докумен за актуално състояние по ЕИК ; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за технически  възможности и квалификация на участника; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

- Приложение 4; 
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 

електронен път - Приложение 15; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 

Приложение 10; 
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 

изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 
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С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
8. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на НЧ”Христо Ботев - 1892”, със седалище и 
адрес на управление гр. Белене - 5930, пл. ”България” №1, БУЛСТАТ 000403866, с управител 
Цветана Парашкевова Врайкова, с подадена оферта вх. № 76-00/30/13.11.2013 г. за Обособена 
позиция  2. 
 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди: 1 
бр. Плик  № 1 „Документи за подбор” 1 бр. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 
1 бр. Членове на комисията подписаха Пликовете  № 3  „Предлагана цена”, съгласно чл.68 ал.4 
изречение първо от ЗОП 

След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 
Обособена позиция 2. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик  № 2 и 
предложение за изпълнение на поръчката от 3 листа – Техническа оферта. Членове на комисията 
подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от 
ЗОП. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор”. В него се намери 1 

брой CD със сканираните документи от Плик  № 1  и списък на приложените документи. 
Комисията оповести документите, които той съдържа. 

 
   В плика са приложени: 
- Офертно предложение - Приложение 1; 
- Удостоверение за съдебна регострациа от Плевенски окръжен съд - фд №226/1997 ; 
- Картон БУЛСТАТ; 
- Декларация, че участникът не данъчно задължено лице по ЗДДС; 
- Удостоверение за вписване в регистъра на народните читалища; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,  

т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение 2; 
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 

5, т. 1 от ЗОП - Приложение 3; 
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

- Приложение 4; 
- Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - Приложение 5 - празна бланка; 
- Банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка - Приложение 6 - празна 

бланка; 
- Списък на ръководните служители или лица, които ще отговарят за извършване на услугата 

по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 
- Документи за технически  възможности и квалификация на участника; 
- Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №9; 

 

Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Европейския 
съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Община 
Белене носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при 
никакви  обстоятелства не  може  да  се  приема,  че  този  документ 
отразява официалното    становище    на    Европейския   съюз    и 
правителството на Република    България, представлявано    от 
Министерството на околната среда и водите. 
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- Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - 
Приложение 10; 

- Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и 
изисквания към изпълнение на поръчката - Приложение №11; 

- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по 
електронен път - Приложение 15; 

 
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
С извършването на гореописаното, Комисията приключи публичната част от заседанието 

си (по смисъла на чл.68 ал.6 от ЗОП), като Председателя на комисията обяви край на 
работата за 14.11.2014, в 11ч., като следващото заседание бе насрочено за 15-ти ноември от 
10ч. 

На 15-ти ноември 2013г. от 10 ч., Комисията пристъпи към разглеждането на документите 
в плик № 1 по същество, за съответствието им с критериите за подбор поставени от 
Възложителя. 

 
 ІІ. Разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор   

поставени от възложителя. 

1. Комисията пристъпи към разглеждане  на документите в Плик №1  на ЕТ „Мариана 
Колева-Хеликон” за обособена позиция № 3 за съответствие с критериите за подбор 
поставени от Възложителя. 

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на ЕТ „Мариана 
Колева-Хеликон”,,  ККооммииссиияяттаа  ууссттааннооввии    ссллееддннииттее  ннееррееддооввннооссттии  ииллии  ннеессъъооттввееттссттввиияя: 

1.1. Списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП не е подписан с авторски подпис на управителя, 
съгласно смисъла на ЗОП ("подписан от участника" - цит. чл.56.ал.1 т.14 ЗОП). 

1.2.  В списъка на стр.15 от документите в плик 1, е декларирано, че ще бъдат използвани 
неключови експерти - Златина Димова и Теньо Стойнов. По-нататък в документите от плик 1 
(съответно на стр.41 и стр.47), за същите са попълнени автобиографии по образец от 
докуметацията за участие (№8), изписвайки ги в начaлната (първа) страница на образеца  като 
предложени за "ключови експерти", в противоречие с посоченото в списъка по приложение №7, 
където същите са посочени като "неключови експерти". Несъответствието създава невъзможност 
за комисията да прецени волята на участника, кои са в действително предложените от него 
"ключови експерти" за изпълнение на услугата, т.к. в приложение № 7 преди Златина Димова и 
Теньо Стойнов, са предлагат като ключов експерт предпечатна подготовка и ключов експерт 
дизайн рекламни материали, съответно, Владимир Колев и Янко Николов. 
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2. Комисията пристъпи към разглеждане  на документите в Плик №1  на „Бранд ПР” 
ЕООД за обособени позиция №1, 2 и 3 за съответствие с критериите за подбор поставени от 
Възложителя. 

При разглеждането на документите представени в Пликове № 1 за обособени позиция №1,2 
и 3 от офертата на „Бранд ПР” ЕООД,,  ККооммииссиияяттаа  ууссттааннооввии    ссллееддннииттее  ннееррееддооввннооссттии  ииллии  
ннеессъъооттввееттссттввиияя: 

2.1. Не е приложен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е 
регистриран по ЗДДС във всеки плик №1 за всяка от позициите (1,2 и 3). 

    2.2  За обособена позиция №2 - за предложения за ключов експерт "Организиране на 
събития" (Ръководител екип)  Радостина Иванова Маринкова, не са представени достатъчно 
доказателства и/или референции по смисъла на чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП, както и изисквания 
съгласно т.4 от Техническата спецификация наличен специфичен опит. В края на 
автобиографията на г-жа Радостина Маринкова се посочва, че като документи доказващи 
обстоятелствата, посочени в автобиографията ѝ се прилагат трудова книжка, диплома, препоръка 
от "ОТ-ДО Консулт" ООД и препоръка от "Реформа адвъртайзинг" АД. Въпросните 2 
препоръки липсват/не са представени/ към плик №1 за позиция 2. Единствените документи 
придружаващи автобиографията на Радостина Маринкова в плик №1 за позиция 2, са дипломата ѝ 
и трудова ѝ книжка. За Радостина Маринкова не се открива ясна (конкретна) информация в 
образеца на автобиографията, както и референция или друго доказателство потвърждаващи че 
(цит. от техническата спецификация): "ключовия експерт "организиране на събития" 
минимум да е работил при организацията или в организационния екип на поне 2 броя 
събития.", кои точно са тези събития, кога са проведени и кой е техния възложител 
(инициатор, поръчител). 

 Поради тези липси/нередовности/, на този етап от разглеждане на офертата, не може да 
бъде потвърдено, че "Бранд ПР" ЕООД отговаря на поставените изисквания на възложителя 
и условията при които е обявена процедурата (по смисъла на чл.54 ал.1 ЗОП) - конкретно за 
обособена позиция №2. 

 
3. Комисията пристъпи към разглеждане  на документите в Плик №1  на „Травъл Медиа 

Груп” ЕООД за обособени позиция №1, 2 и 3 за съответствие с критериите за подбор 
поставени от Възложителя. 

При разглеждането на документите представени в Пликове № 1 за обособени позиция №1,2 
и 3 от офертата на „Травъл Медиа Груп” ЕООД,,  ККооммииссиияяттаа  ууссттааннооввии    ссллееддннииттее  ннееррееддооввннооссттии  
ииллии  ннеессъъооттввееттссттввиияя: 

3.1. Не е приложен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е 
регистриран по ЗДДС във всеки плик №1 за всяка от позициите (1,2 и 3). 
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4. Комисията пристъпи към разглеждане  на документите в Плик №1  на „ТВ 
Ентъртеймънт” ЕООД за обособена позиция № 3 за съответствие с критериите за подбор 
поставени от Възложителя. 

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на „ТВ 
Ентъртеймънт” ЕООД,,  ККооммииссиияяттаа  ууссттааннооввии    ссллееддннииттее  ннееррееддооввннооссттии  ииллии  ннеессъъооттввееттссттввиияя: 

4.1. Не е приложен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е 
регистриран по ЗДДС. 

 
5. Комисията пристъпи към разглеждане  на документите в Плик №1  на „БИК” АД за 

обособени позиция №1, 2 и 3 за съответствие с критериите за подбор поставени от 
Възложителя. 

При разглеждането на документите представени в Пликове № 1 за обособени позиция №1,2 
и 3 от офертата на „БИК” АД,,  ККооммииссиияяттаа  ууссттааннооввии    ссллееддннииттее  ннееррееддооввннооссттии  ииллии  ннеессъъооттввееттссттввиияя: 

5.1. Не е приложен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е 
регистриран по ЗДДС във всеки плик №1 за всяка от позициите (1,2 и 3). 

6. Комисията пристъпи към разглеждане  на документите в Плик №1  на „Ламбаджиев 
Стандарт” ООД, за обособени позиции №2 и 3, за съответствие с критериите за подбор 
поставени от Възложителя. 

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособени позиции №2 и 3 
от офертата на „Ламбаджиев Стандарт” ООД, ККооммииссиияяттаа  ннее  ууссттааннооввии  ллииппссии  ии  ннеессъъооттввееттссттввиияя  сс  
ккррииттееррииииттее  ззаа  ппооддббоорр  ииллии  сс  ддррууггии  ииззиисскквваанниияя  ннаа  ВВъъззллоожжииттеелляя по пликове №1 за позиция 1 и 2. 

 
7. Комисията пристъпи към разглеждане  на документите в Плик №1  на „САРИУС” 

ЕООД за обособени позиция №1, 2 и 3 за съответствие с критериите за подбор поставени от 
Възложителя. 

При разглеждането на документите представени в Пликове № 1 за обособени позиция №1,2 
и 3 от офертата на „САРИУС” ЕООД,,  ККооммииссиияяттаа  ууссттааннооввии    ссллееддннииттее  ннееррееддооввннооссттии  ииллии  
ннеессъъооттввееттссттввиияя: 

7.1. Не е приложен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е 
регистриран по ЗДДС във всеки плик №1 за всяка от позициите (1,2 и 3). 

7.2.  За обособена позиция №2 - за предложения за ключов експерт "Организиране на 
събития"  Ира Димитрова Попова, не се открива ясна (конкретна) информация в образеца на 
автобиографията, както и референция или друго доказателство потвърждаващи че (цит. от 
техническата спецификация): "ключовия експерт "организиране на събития" минимум да е 
работил при организацията или в организационния екип на поне 2 броя събития.", кои точно са 
тези събития, кога са проведени и кой е техния възложител (инициатор, поръчител).  

Поради тези липси/нередовности/, на този етап от разглеждане на офертата на "Сариус" 
ЕООД, не може да бъде потвърдено, че участника отговаря на поставените изисквания на 
възложителя и условията при които е обявена процедурата (по смисъла на чл.54 ал.1 ЗОП) - 
конкретно за обособена позиция №2. 
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 8. Комисията пристъпи към разглеждане  на документите в Плик №1  на НЧ „Христо Ботев-

1892” гр. Белене за обособени позиция №2 за съответствие с критериите за подбор поставени от 
Възложителя.  При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция 
№2 от офертата на НЧ „Христо Ботев-1892”,,  ККооммииссиияяттаа  ууссттааннооввии    ссллееддннииттее  ннееррееддооввннооссттии  ииллии  
ннеессъъооттввееттссттввиияя: 

8.1. В офертата липсва списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП подписан от участника. 
   8.2. За предложения за ключов експерт  "Организиране на събития" - Ръководител на екип,  

Златко Рупов, не се открива ясна (конкретна) информация в образеца на автобиографията, както и 
референция или друго доказателство потвърждаващи че (цит. от техническата спецификация): 
"ключовия експерт "организиране на събития" минимум да е работил при организацията или в 
организационния екип на поне 2 броя събития.", и кои точно са тези събития, кога са проведени 
и кой е техния възложител (инициатор, поръчител). 

 
Поради тези липси/нередовности/, на този етап от разглеждане на офертата на НЧ 

"Христо Ботев-1892", не може да бъде потвърдено, че участника отговаря на поставените 
изисквания на възложителя и условията при които е обявена процедурата - конкретно за 
обособена позиция №2. 

 
ІІI. Във връзка с констатациите по т.II на настоящия протокол за редовността и 

съответствието на документите в плик №1 в офертите на участниците, Комисията изисква  
от следните участници, да отстранят несъответствията в документите си за подбор в плик 
№1 на офертите си, по съответните позиции, като представят в срока по чл.68 ал.9 от ЗОП: 

1. ЕТ „Мариана Колева-Хеликон”,,  ссллееддннииттее  ииззииссккууееммии  ддооккууммееннттии: 
 
1.1. Списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП подписан с авторски подпис на управителя, 

съгласно смисъла на ЗОП ("подписан от участника" - цит. чл.56.ал.1 т.14 ЗОП). 
1.2.  Адекватно попълнен и уточнен списък по приложение №7, където да е посочено кои 

точно са  "ключови" и кои "неключови" експерти. Да се представят нови автобиографии на 
Златина Димова и Теньо Стойнов, като на тях, ако същите ще си остават "неключови" експерти - 
това да бъде упоменато на първата страница на автобиографията (а не както в сега наличните в 
плик №1 - е записано на автобиографиите им, че са "ключови" експерти"). 

Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата 
на получаване на настоящия протокол. 

 
2. „Бранд ПР” ЕООД,,  ссллееддннииттее  ииззииссккууееммии  ддооккууммееннттии: 
 
2.1 Заверен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е регистриран 

по ЗДДС - за всяка от позициите - 1, 2 и 3. 
2.2. Адекватни доказателства във връзка констираните нередовности или липси по позиция 2 

- автобиография на Радостина Маринкова с посочена в нея конкретна информация за специфичния 
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опит в образеца на автобиографията за участието ѝ при организацията или в организационния екип на 
поне "2 броя събития," кои точно са тези събития, кога са проведени и кой е техния възложител 
(инициатор, поръчител), референции или еквивалентни документи, или друго доказателство 
потвърждаващи тези обстоятелства, така че по недвусмислен начин да се вижда, че участникът 
отговаря на минимално изискваните технически възможности и квалификация по об. позиция 2, 
във връзка с чл.51 ал.1 т.2 от ЗОП, по обявлението и документацията за участие, в съответствие с 
чл.33 от ЗОП и чл. 54 ал.1 от ЗОП.  

Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата 
на получаване на настоящия протокол. 

 
3. „Травъл Медиа Груп” ЕООД,,  ссллееддннииттее  ииззииссккууееммии  ддооккууммееннттии: 
 
3.1 Заверен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е регистриран 

по ЗДДС - за всяка една от позиците 1, 2 и 3. 
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата 

на получаване на настоящия протокол. 
 
4. „ТВ Ентъртеймънт” ЕООД,,  ссллееддннииттее  ииззииссккууееммии  ддооккууммееннттии: 
 
4.1 Заверен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е регистриран 

по ЗДДС. 
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата 

на получаване на настоящия протокол. 
 

5. „БИК” АД,,  ссллееддннииттее  ииззииссккууееммии  ддооккууммееннттии: 
 
5.1 Заверен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е регистриран 

по ЗДДС - за всяка една от позиците 1, 2 и 3. 
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на настоящия протокол. 
 
6. „Сариус” ЕООД,,  ссллееддннииттее  ииззииссккууееммии  ддооккууммееннттии: 
 
6.1 Заверен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е регистриран 

по ЗДДС - за всяка от позициите - 1, 2 и 3. 
6.2. Адекватни доказателства във връзка констираните нередовности или липси по позиция 2 

- автобиография на Ира Попова с посочена в нея конкретна информация за специфичния опит в 
образеца на автобиографията за участието ѝ при организацията или в организационния екип на поне "2 
броя събития," кои точно са тези събития, кога са проведени и кой е техния възложител 
(инициатор, поръчител), референции или еквивалентни документи, или друго доказателство 
потвърждаващи тези обстоятелства, така че по недвусмислен начин да се вижда, че участникът 
отговаря на минимално изискваните технически възможности и квалификация за об. позиция 2, 
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във връзка с чл.51 ал.1 т.2 от ЗОП, по обявлението и документацията за участие, в съответствие с 
чл.33 от ЗОП и чл. 54 ал.1 от ЗОП.  

Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата 
на получаване на настоящия протокол. 

 
7. НЧ "Христо Ботев-1892",,  ссллееддннииттее  ииззииссккууееммии  ддооккууммееннттии: 
 
6.1 Списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП подписан с авторски подпис на председателя, 

съгласно смисъла на ЗОП ("подписан от участника" - цит. чл.56.ал.1 т.14 ЗОП). 
6.2. Адекватни доказателства:  
- автобиография на Златко Рупов с посочена в нея конкретна информация за специфичния опит в 

образеца на автобиографията за участието му при организацията или в организационния екип на поне 
"2 броя събития," кои точно са тези събития, кога са проведени и кой е техния възложител 
(инициатор, поръчител), референции или еквивалентни документи, или друго доказателство 
потвърждаващи тези обстоятелства, така че по недвусмислен начин да се вижда, че участникът 
отговаря на минимално изискваните технически възможности и квалификация за об. позиция 2, 
във връзка с чл.51 ал.1 т.2 от ЗОП, по обявлението и документацията за участие, в съответствие с 
чл.33 от ЗОП и чл. 54 ал.1 от ЗОП; 

Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на 
получаване на настоящия протокол. 

 

Въз основа на работата си Комисията установи гореописаните липси на документи 
и/или несъответствия с изисквания на Възложителя, като на основание чл.68, ал. 8 във 
връзка с ал. 9 от ЗОП изпраща протокола на всички участници. Участниците, от които това 
се изисква, представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 
получаване на настоящия протокол. По смисъла на чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма 
право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на 
несъответствията, посочени в протокола. 

Участниците трябва да преценят времето за пощенската/куриерска доставка, като имат 
предвид, че срокът от 5 работни дни е окончателен и допълнения за отстраняване на 
несъответствията по плик 1 получени на следващия работен ден след 5-я няма да се приемат. 
Комисията ще продължи своята работа по разглеждане на офертите, след изтичане на срока за 
допълнително представяне на документите относно съответствието на участниците с критериите за 
подбор. След изтичане на срока от 5 работни дни, комисията ще пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на 
участниците, които не отговарят на критериите за подбор. Комисията ще обяви по подходящ начин 
на всички подали оферти в настоящата процедура – чрез електронна поща, поставяне на 
съобщение на своя Интернет-адрес в профила на купувача http://obshtina.belene.net/pp.htm, по факс, 
или друг ускорен способ, за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. 

 

http://obshtina.belene.net/pp.htm
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Съгласно чл.68 ал.11 от ЗОП, Комисията при необходимост може по всяко време: 
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица; 
2. да изисква от участниците: 
а) разяснения за заявени от тях данни; 
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, 

като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение 
на участниците. 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП, и 
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от 
настъпването им. 

 
Настоящият протокол се състави на   14/02/2014 г. 

 

                  

Председател:       
Цветомир Цветанов             _______/п/_______         

 
 

Членове :  
 

1. Ирина Чоранова  ________/п/_______    
  
 
2. Мая Терзиева                     _______/п/________                                                                     
 
 
3. Георги Ангелов         ______/п/________                       
 
 
4. Инж. Камелия Веселинова-Маринова  _______/п/_______     

 


