ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
гр.Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62
e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net

ПРОТОКОЛ №1
От дейността на комисия, назначена със Заповед №893/27.09.2013 г. на Зам-кмета на
община Белене, с правомощия съгласно заповед №766/28.08.2013 за разглеждане, оценка и
класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда
на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП, публикувана в Регистъра по обществени поръчки с идент № 006612013-0011, с предмет: „Доставка, чрез покупка, монтаж, инсталация и успешно пускане в
работен режим на фабрично ново и неупотребявано хардуерно, софтуерно и друго оборудване и
обзавеждане за Община Белене”, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на
качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”,
референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на
интервенция 2, със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:”Доставка чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично
ново и неупотребявано офис обзавеждане”
Обособена позиция 2:”Доставка чрез покупка на фабрично нови и неупотребяани настолни и
преносими компютри (лаптопи) с инсталирана операционна система ведно с
инсталационния пакет +ключ и успешното им пускане в работен режим”
Обособена позиция 3:”Доставка чрез покупка и инсталиране на фабрично нови и
неупотребявани: цифров фотоапарат със сменяема оптика, телевизори, цифрови видео
плеъри и мултифункционално печатащо/сканиращо устройство”
Обособена позиция 4:”Доставка чрез покупка на фабрично нови и неупотребявани
електрически микроскопи”
Обособена позиция 5:”Доставка чрез покупка на фабрично нови и неупотребявани
комплекти за вземане на проби”
На 27/09/2013 г., от 09:30 ч. в зала № 26 на административната сграда на Община Белене,
находяща се на ул. "България" № 35, на основание Заповед № 893/27.09.2013 г. на Зам.-кмета на
община Белене, заседава комисия в състав:
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Състав на комисията:
Председател:
Христо Димитров Стоев - правоспособен юрист, вписан в публичния списък на АОП по
чл.19 ал.2 т.8 от ЗОП под №ВЕ-2118/26.04.2011г.
Членове:
1.Цветомир Николаев Цветанов - главен експерт „ИРиОП” в Община Белене
2.Елица Костова Карлева – старши експерт „РУП” при Община Белене
3.Преслава Петрова Петрова – технически сътрудник в Община Белене
4.Виолета Красимирова Динова – младши експерт „ИРиОП” в Община Белене
Комисията получи от Възложителя списък на постъпилите оферти.
Председателят на комисията прочете на членовете на комисията имената на участниците.

Постъпили са оферти, както следва:
№

Наименование на участника

Регистрационен
номер на
офертата

Дата на получаване на офертата

1.

„Дартек”ЕООД,
Обособена позиция 2

26-00/702

26/09/2013 г., 11:13 ч.

2.

Кооперация ПАНДА
Обособена позиция 1,2 и 3

60-00/3

26/09/2013 г., 11:23 ч.

3.

ЕТ“Мариана Колева - ХЕЛИКОН”
Обособена позиция 2 и 3

26-00/703

26/09/2013 г., 11:33 ч.

4.

„Смарт Софт " ООД,
Обособена позиция 2

26-00/704

26/09/2013 г., 11:36 ч.

5.

”Стемо” ООД,
Обособена позиция 2

26-00/706

26/09/2013 г., 14:27 ч.

Не са постъпили оферти за Обособена позиция 4 и Обособена позиция 5.
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. Отварянето се извърши публично.
Представители на участниците, на средствата за масово осведомяване и на лица с нестопанска
цел, не присъстваха при отварянето на офертите.
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,
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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 „Дартек”ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Русе, бул.”Ана Вентура”, вх.Д, ет.2, ЕИК 827201940, с управител Росен
Павлов Велев, с подадена оферта вх. № 26-00/702/26.09.2013 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. Плик № 3 „Предлагана цена”. Членове на комисията подписаха Плик № 3
„Предлагана цена”.
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 13 листа – Техническа оферта, образец № А
Технически параметри на доставките по Обособена позиция 2 и каталожна информация на
предлаганото оборудване.Членове на комисията подписаха всяка страница от документите,
съдържащи се в Плик № 2.
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. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП;
- Офертно предложение от Росен Велев, в качеството на управител;
- Декларация, че участника е регистриран по Закона за търговския регистър с ЕИК
827201940.
- Удостоверение от Русенски окръжен съд за вписване на „Дартек” ЕООД в Регистъра на
търговските дружествапо ф.д.2400/1994г.
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/ БУЛСТАТ;
- Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Росен Павлов Велев, в качеството му на управител 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 от Росен Павлов Велев, в качеството на управител за отсъствие на
т.2а(предложение първо),
обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,

т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
-

Декларация за запознаване с условията на процедурата и спецификацията на доставките;
Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители;
Платежно нареждане за внесена гаранция за участие за Обособена позиция 2 в оригинал;
Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по
електронен път;
- Декларация от Росен Павлов Велев, че участникът приема условията в проекта на договор
и е запознат с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в
процедурата;
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С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на Кооперация „ПАНДА” – със
седалище и адрес на управление гр. София, пк.1784, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе № 139 ,
ЕИК 000885099, с Председател Елка Николова Каменова- Цанкова, с подадена оферта вх.№ 6000/3/26.09.2013 год. за Обособени позиции 1, 2 и 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 7 бр. запечатани пликове, без
повреди: 1 бр. Плик № 1 „Документи за подбор” 3бр. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” за Обособени позиции 1, 2 и 3, и 3 бр. Плик № 3 „Предлагана цена” за Обособени
позиции 1, 2 и 3.Членове на комисията подписаха всеки от Пликовете № 3 „Предлагана цена” .
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 за
Обособена позиция 1 и предложение за изпълнение на поръчката от 6 листа – Техническа оферта
и Технически параметри на доставките по Обособена позиция 1.Членове на комисията подписаха
всяка страница от документите, съдържащи се в Плик № 2 за Обособена позиция 1.
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 за
Обособена позиция 2 и предложение за изпълнение на поръчката от 5 листа – Техническа оферта
и Технически параметри на доставките по Обособена позиция 2. Членове на комисията
подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик № 2 за Обособена позиция 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 за
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 5 листа – Техническа оферта
и Технически параметри на доставките по Обособена позиция 3.Членове на комисията подписаха
всяка страница от документите, съдържащи се в Плик № 2 за Обособена позиция 3.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за
Обособена позиция 1. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за
Обособена позиция 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 Елка Николова Каменова- Цанкова, в качеството на председател;
- Удостоверение от Агенция по вписванията към 04.09.2013г.
- Документи за регистрация по ЗДДС;
-Декларация от Елка Николова Каменова- Цанкова, в качеството на председател 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 от Елка Николова Каменова- Цанкова, в качеството на председател 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 запознаване с условията на процедурата и спецификацията на доставките;
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители;
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- 3 броя платежни нареждания за внесена гаранция за участие за Обособена позиция 1,
Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3 в оригинал;
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по
електронен път;
- Декларация от Елка Николова Каменова- Цанкова, че участникът приема условията в
проекта на договор и е запознат с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за
участие в процедурата;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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 ЕТ“Мариана Колева - ХЕЛИКОН”,
със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, п.к. 6100, , ул. Кайнарджа 7, ЕИК 833062686, с
управители Мариана Ненова Колева, с подадена оферта вх. № 26-00/703/26.09.2013 г. по
Обособена позиция № 2 и 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 5 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик № 1 „Документи за подбор”, 2 броя Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”
и 2 броя Плик № 3 „Предлагана цена”. Членове на комисията подписаха всеки от Пликовете № 3
„Предлагана цена” .
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
Обособена позиция 2 и предложение за изпълнение на поръчката от 10 листа – Техническа оферта
и Технически параметри на доставките по Обособена позиция 2 и каталожна информация за
предлаганото оборудване.Членове на комисията подписаха всяка страница от документите,
съдържащи се в Плик № 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 за
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 22 листа – Техническа оферта
и Технически параметри на доставките по Обособена позиция 3. Членове на комисията подписаха
всяка страница от документите, съдържащи се в Плик № 2.
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. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП;
- Офертно предложение от Мариана Колева, в качеството на управител;
- Решение на Старозагорски окръжен съд за регистрация на едноличен търговец „Мариана
Колева – ХЕЛИКОН”по ф.д.1216/1992г.
- Удостоверение от Агенция по вписванията към 31.03.2011г. /ЕИК;
- Документи за регистрация по ЗДДС;
-Декларация от Мариана Колева, в качеството на управител 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;
Стр. 5 от 10

- Декларация от Мариана Колева, в качеството на управител 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 запознаване с условията на процедурата и спецификацията на доставките;
- 2 броя платежни нареждания за внесена гаранция за участие за Обособена позиция 2 и
Обособена позиция 3 в оригинал;
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по
електронен път;
- Декларация от Мариана Колева, че участникът приема условията в проекта на договор и е
запознат с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в процедурата;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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 „Смарт Софт " ООД, със
седалище и адрес на управление:гр.Ботевград, п.к. 2140, бул.”България” №10, вх.Б, ап.39,ЕИК
832069304, с управител Румен Тодоров Трифонов, с подадена оферта вх. № 26-00/704/26.09.2013 г.
по Обособена позиция № 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и
Плик № 3 „Предлагана цена”. Членове на комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана цена” .
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него
се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 и предложение за изпълнение на
поръчката от 7 листа – Техническа оферта и Технически параметри на предлаганото оборудване
по Обособена позиция 2. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите,
съдържащи се в Плик № 2.
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. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП;
- Офертно предложение от Румен Трифонов, в качеството на управител;
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/ БУЛСТАТ;
- Платежно нареждане за внесена гаранция за участие за Обособена позиция 2 в оригинал;
Декларация от Румен Тодоров Трифонов, в качеството на управител 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 от Румен Тодоров Трифонов, в качеството на управител 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 запознаване с условията на процедурата и спецификацията на доставките;
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- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Декларация за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по
електронен път;
- Декларация от Румен Тодоров Трифонов, че участникът приема условията в проекта на
договор и е запознат с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в
процедурата;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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 ”Стемо” ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Габрово, п.к. 5300, ул.”Николаевска” № 48, ЕИК 817080126, с управители
Стефан Райчев Моров, Георги Тихомиров Тихов и Христо Тотев Ковачев, с подадена оферта вх. №
26-00/706/26.09.2013 г. за Обособени позиции 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик „Документи за подбор”, Плик „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик
„Предлагана цена”. Членове на комисията подписаха Плик „Предлагана цена” .
След това комисията отвори Плик „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него се
намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик „Предложение за изпълнение на
поръчката” и предложение за изпълнение на поръчката от 7 листа – Техническа оферта и
Технически параметри на предлаганото оборудване по Обособена позиция 2. Членове на
комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в Плик „Предложение за
изпълнение на поръчката”.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик „Документи за подбор”. В него се
намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик „Документи за подбор” 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;
- Удостоверение от Агенция по вписванията към 02.09.2013г. /ЕИК;
- 3 броя декларации 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 от всеки от управителите - Стефан Райчев Моров, Георги Тихомиров Тихов
и Христо Тотев Ковачев;
- 3 броя декларации 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 от всеки от
управителите - Стефан Райчев Моров, Георги Тихомиров Тихов и Христо Тотев Ковачев;
- 3 броя декларации за запознаване с условията на процедурата и спецификацията на
доставките от всеки от управителите - Стефан Райчев Моров, Георги Тихомиров Тихов и Христо
Тотев Ковачев;
- Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители;
- Банкова гаранция 961DGI1132672401 за участие в поръчката за Обособена позиция 2 в
оригинал.
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- 3 бр. декларации за съгласие за електронна кореспонденция и електронно известяване по
електронен път от всеки от управителите - Стефан Райчев Моров, Георги Тихомиров Тихов и
Христо Тотев Ковачев;
- Нотариално заверено пълномощно от Христо Тотев Ковачев, в качеството на управител на
„Стемо” ООД, упълномощаващ Велислав Димитров Лазаров – Управител на филиал Плевен да
представлява фирмата при подписване, предаване , присъствие при отваряне на офертата, рег. №
6011/19.09.2013г. от пом. Нотариус Иван Христов при нотариус Светослав Василев №093 район
на действие Габрово в оригинал.
- Офертно предложение Велислав Димитров Лазаров – Управител на филиал Плевен, в
качеството на управител;
- 3 бр. декларации, че участника приема условията в проекта на договор и е запознат с
всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в процедурата от всеки от
управителите - Стефан Райчев Моров, Георги Тихомиров Тихов и Христо Тотев Ковачев;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието 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 си част от
заседанието (чл.68 ал.6 от ЗОП) и пристъпи към разглеждането на документите в плик № 1
за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя по същество.
ІІ. Разглеждане на 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
„Дартек”ЕООД за обособена 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 „Дартек”ЕООД, Комисията не установи липси и несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя.
2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на Кооперация
„ПАНДА” за обособена позиция №1, №2 и №3 , за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя.

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №1,
№2 и №3 от офертата на Кооперация „ПАНДА”, Комисията констатира, че:
2.1. В офертата на участника се откриват 3 броя Плик 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и 3 броя Плик 3 ”Предлагана цена”, съответно за Обособена позиция 1, 2 и 3, а в
представеният от участника Списък на документите по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, е отразена
информация за съдържанието само на един брой Плик 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и информация за съдържанието само на един брой Плик 3 ”Предлагана цена”,без да е
посочено за коя Обособена позиция са съответните пликове 2 и 3.
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3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на
ЕТ“Мариана Колева - ХЕЛИКОН”, за обособена позиция №2 и №3, за съответствие с
критериите за подбор поставени от Възложителя.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на ЕТ“Мариана
Колева - ХЕЛИКОН”, Комисията констатира, че:
3.1. В Плик 1 от офертата на участника не се открива декларация за ползване на
подизпълнител по чл.56, ал.1, т.8 ЗОП (по т.III.1.5) от Документацията за участие и III.2.1), т.9 от
Обявлението);
3.2. В представеният от участника Списък на документите по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП не е
отразена информация за съдържанието на Пликове 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”
за Обособена позиция №2 и №3 и Пликове 3 ”Предлагана цена” за Обособена позиция №2 и №3.
4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Смарт
Софт " ООД за обособена позиция №2, за съответствие с критериите за подбор поставени
от Възложителя.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на „Смарт
Софт" ООД, Комисията констатира, че:
4.1.В Плик 1 от офертата на участника не се открива документ за регистрация по ЗДДС
или декларация свободен текст, че не е данъчно задължено лице по ДДС(т.III.1.2. от
Документацията за участие и III.2.1, т.1а от Обявлението);
5. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ”Стемо”
ООД за обособена позиция №2 за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на „”Стемо”
ООД, Комисията констатира, че:
5.1. В Плик 1 от офертата на участника не се открива документ за регистрация по ЗДДС
или декларация свободен текст, че не е данъчно задължено лице по ДДС(т.III.1.2. от
Документацията за участие и III.2.1, т.1а от Обявлението);
5.2. В представеният от участника Списък на документите по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП не е
отразена информация за съдържанието на Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и
Плик 3”Предлагана цена”.
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 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
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