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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
гр.Белене  5930,  ул. „България”  № 35, тел. (0658) 3 10 61,   факс  (0658)  3 10 62 

е-mail: obshtinabl@abv.bg 

 
            П Р О Т О К О Л  № 1 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 1079/18.09.2012 г. на Зам.-кмета 
на община Белене, упълномощен съгласно заповед за заместване №1095/14.09.2012г., за 
разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в процедура по чл.14 ал.1 
т.2 ЗОП с предмет: „Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично 
нови и неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община 
Белене по проект „Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен 
хидроложки, метеорологичен и природен характер” реф.№ 2(3i)-2.2-8 MIS ETC Code 142, 
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 
2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2”, публикувана в Регистъра 
по обществени поръчки с идент. №  00661-2012-0011. 

На 18/09/2012 г., от 09:30 ч. в зала № 16 на административната сграда на Община 
Белене, находяща се на ул. "България" № 35, на основание Заповед № 1079/18.09.2012 г. на 
Зам.-кмета на община Белене, упълномощен съгласно заповед за заместване 
№1095/14.09.2012г. се проведе заседание на комисия в състав: 

Председател: 

Момчил Недялков Спасов – Заместник-кмет на Община Белене 

 

Членове: 

1. Милен Павлов Дулев – Заместник-кмет на Община Белене; 

2. Инж. Иванка Николаева Куркова – началник отдел „ЕОЧ” в Община Белене 

3. Ирина Димитрова Чоранова – старши юрисконсулт в Община Белене; 

4. Юлиян Атанасов Господинов - гл. експерт “РУП” в Община Белене; 

5. Цветомир Николаев Цветанов – гл. експерт „ИРиОП” в Община Белене; 

6. Виолета Красимирова Динова – мл. експерт „ИРиОП” в Община Белене 

 

Комисията започна работа като председателят на комисията прочете списъка с 
участниците и постъпилите оферти както следва: 

 

№ Наименование на участника 
Регистрационен 

номер на 
офертата 

Дата на получаване 

на офертата 

1 

„Лодкостроител  - К’ ООД, 

гр. Тутракан 

Обособена позиция № 5 

26-00/7 13/09/2012г., 11:30 ч. 
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2 

ЕТ „Тинка 47 – Тинка 
Мостанева”, 

гр. Златоград 

Обособени позиции № 8 и 9 

26-00/8 14/09/2012г., 11:45 ч. 

  3 

„Нортрак” ЕООД, 

гр. София 

Обособена позиция № 4 

         26-00/10              17/09/2012г., 10:10 ч. 

4 

„ВиА Интеркар 2007” ООД, 

гр. Плевен 

Обособена позиция № 1 

26-00/11 17/09/2012г., 11:10 ч.

5 

„Акваданс” ООД, 

гр. Варна 

Обособена позиция № 2 

26-00/12 17/09/2012г., 11:20 ч.

6 

„Алдира 09” ООД, 

гр. София 

Обособени позиции № 3, 4 и 7 

26-00/13 17/09/2012г., 11:35 ч 

7 

„Енеркемикал” ЕООД, 

гр. Белене 

Обособена позиция № 9 

26-00/14 17/09/2012г., 14:40 ч.

8 

„Еврогруп – 33” ЕООД, 

гр. Пловдив 

Обособена позиция № 3 

26-00/15 17/09/2012г., 15:20 ч.

9 

„Под вода” ООД, 

гр. София 

Обособени позиции № 2 и 8 

26-00/16 17/09/2012г., 15:30 ч.

10 

„Евромаркет Компресорс” АД,

гр. София 

Обособена позиция № 3 

26-00/17 17/09/2012г., 15:45 ч.

11 

ЕТ „Техноселект – Людмил 
Веселинов”, 

гр. Свищов 

Обособени позиции № 4, 6 и 7 

26-00/18 17/09/2012г., 15:45 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. Отварянето се 
извърши публично. На отварянето присъстваха представители на участниците както 
следва: 
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1. За позиция № 9  като пълномощник на  „Енеркемикал” ЕООД - Станимир 
Красимиров Владов, упълномощен от управителя на дружеството Ивайло Богданов 
Георгиев да присъства на отварянето на офертите в процедурата, с пълномощно  рег. № 
2036/17.09.2012г., заверено от Милен Павлов Дулев – зам.-кмет на Община Белене. 

2. За позиции № 3, 4 и 7  като пълномощник на  „Алдира 09” ООД – Димитър 
Проданов Калудов, упълномощен от управителя на дружеството Лилия Димитрова 
Калудова да присъства на отварянето на офертите в процедурата, с нотариално заверено 
пълномощно с рег. № 5919/30.11.2011г., заверено от нотариус Нели Лукова с Рег. № 536 в 
район на действие Р.С. София. 

3. За позиция № 3 като пълномощник на  „Евромаркет Компресорс” АД – Кирил 
Иванов Станулов, упълномощен от представителите на дружеството Ивайло Георгиев 
Борисов и Татяна Маринова Бечева да присъства на отварянето на офертите в процедурата, 
с нотариално заверено пълномощно с рег. № 6855/13.09.2012г., заверено от пом.- нотариус 
Стилияна Джурелова при нотариус  Нели Лукова с Рег. № 536 в район на действие Р.С. 
София. 

Присъстващите представители на участниците попълниха списъка на присъстващите 
и се подписаха в него. Представители на средствата за масово осведомяване и на лица с 
нестопанска цел не присъстваха при отварянето на офертите. 

След прегледа и подписването на документите в офертите на участниците по реда на 
ал.4 и ал.5 от чл.68 от ЗОП на 18.09.2012 г. приключиха публичните действия на комисията. 

1. „Лодкостроител  - К” ООД със седалище и адрес на управление гр.  Тутракан 7600, 
ул. „Дон” № 10, ЕИК 118027874 с управител Венцислав Николов Якимов, с подадена оферта 
вх. № 26-00/7 от 13.09.2012г. за обществена поръчка с предмет: „Доставки чрез покупка и 
монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и неупотребявани високопроходим 
автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене”  по Обособена позиция  № 5 
„Моторни лодки” – 2бр. 

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” и предложиха на присъстващите представители на останалите участници 
да подпишат  Плик  № 3. Присъстващите представители на участниците не пожелаха да 
подпишат плик 3. 

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 31 листа, включващо техническа оферта, Образец  № А 
Параметри на техническото предложение, каталози на предлаганото оборудване, 
декларации за съответствие и инструкции за експлоатация. Членове на комисията подписаха 
всяка страница от документите, съдържащи се в плика и предложиха на присъстващите 
представители на останалите участници да подпишат документите в Плик  № 2. 
Присъстващите представители на участниците не пожелаха да подпишат документите. 

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 
документите, съдържащи се в офертата.    

Налице са административни сведения за участника, декларации, че участникът е 
запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката, че ще спазва всички 
условия, необходими за изпълнение на поръчката и че приема условията в проекта на 
договор. Представени са заверени от участника копия на ЕИК и удостоверение за 
регистрация по ЗДДС, декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.5  и 
ал. 5 т. 1 от ЗОП и  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП, подписани 
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от Венцислав Николов Якимов, в качеството на Управител. Участникът декларира, че няма 
да използва подизпълнители при изпълнение на поръчката с декларация по образец. 
Представена е декларация по чл. 58а ал.5 ЗОП във връзка с чл. 10 от Закона за електронния 
документ и електронния подпис, и чл. 61 АПК, както и оригинал на платежно нареждане за 
внесена гаранция за участие в размер на 440.00 /Четиристотин и четиридесет / лева. 

2. ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева” със седалище и адрес на управление гр.  
Златоград, 4980, ул. „Ангел Киряков” № 12А, ЕИК 200320123 с управител Тинка Асенова 
Мостанева, с подадена оферта вх. № 26-00/8 от 14.09.2012г. за обществена поръчка с 
предмет: „Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и 
неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене” 
по Обособени позиции № 8 „Противогази граждански” и № 9 „Противопожарни тупалки”. 

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”. Членовете на комисията подписаха плик  № 3  
„Предлагана цена”. Комисията предложи някой от присъстващите представители на 
участниците, да подпише плик 3 „Предлагана цена” на ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева”. 
Присъстващият представител на „Енеркемикал” ЕООД г-н Станимир Владов подписа плик 
3. 

След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. 
В него се намериха 2 броя пликове „Предложение за изпълнение на поръчката” за всяка от 
позициите 8 и 9. Комисията отвори първо плик №2 за позиция 8 – противогази граждански. 
Вътре се откри 1 бр. папка и 1 брой CD със записани на него сканирани документи от плик   
№ 2 по позиция 8. Папката съдържа предложение за изпълнение на поръчката от 5 листа 
подписани от Тинка Мостанева - управител, включващо техническа оферта, и образец № А 
Параметри на техническото предложение за позиция 8. Комисията подписа всички 
документи намиращи се в плик 2 за позиция 8, и предложи някой от присъстващите 
представители на участниците, също да подпише всички документи в плик 2 за позиция 8 на 
ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева”. Присъстващите представители на участниците не 
пожелаха да подпишат документите.  

Комисията пристъпи към отваряне на другия плик 2  по об. позиция 9 – 
противопожарни тупалки на ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева”.  В плика се откри 1 бр. папка 
и 1 бр. CD със записани на него сканирани документи от плик   № 2 по позиция 9. Папката 
съдържа предложение за изпълнение на поръчката от 5 листа подписани от Тинка 
Мостанева - управител, включващо техническа оферта, и образец  № А Параметри на 
техническото предложение за позиция 9. Комисията подписа всички документи намиращи 
се в плик 2 за позиция 9, и предложи някой от присъстващите представители на 
участниците, да подпише всички документи в плик 2 за позиция 9 на ЕТ „Тинка 47-Тинка 
Мостанева”. Присъстващият представител на „Енеркемикал” ЕООД г-н Станимир Владов 
подписа всички документи в плик 2 за позиция 9 на ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева”. 

След това комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор”. 
В него се намериха 2 броя пликове „Документи за подбор” съответно за позиции 8 и 9. 
Комисията отвори първо пликът обозначен, като документи за подбор на позиция 8 – 
противогази граждански. В него се намери 1 бр. папка с 15 бр. листа и 1 бр. CD със 
записаните на него сканираните документи от Плик  № 1 по позиция 8.  Приложен е списък 
на документите, съдържащи се в офертата.    

Налице са административните сведения за участника, декларации, че участникът е 
запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката, че ще спазва всички 
условия, необходими за изпълнение на поръчката и, че приема условията в проекта на договор. 
Представени са заверени от участника копия на Идентификационен код ЕИК и Удостоверение за 
регистрация по ЗДДС. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.5  и ал. 5 
т. 1 от ЗОП и  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП, подписани от Тинка 



Стр. 5 от 14 

Асенова Мостанева, в качеството на физическо лице-търговец. Представена е Декларация по чл. 
58а ал.5 ЗОП във връзка с чл. 10 от Закона за електронния документ и електронния подпис, и чл. 
61 АПК и оригинал на платежно нареждане за внесена гаранция за участие на стойност 200.00 
/Двеста/ лева за позиция 8. Липсва декларацията, че участникът няма да използва 
подизпълнители при изпълнение на поръчката по тази позиция с декларация по образеца 
от документацията. 

Комисията отвори след това плик 1 обозначен, като документи за подбор на позиция 
9 – противопожарни тупалки. В него се намери 1 бр. папка с 15 бр. листа и 1 бр. CD със 
записаните на него сканирани документи от Плик  № 1 по позиция 9.  Приложен е списък на 
документите, съдържащи се в офертата.    

Налице са административните сведения за участника, декларации, че участникът е 
запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката, че ще спазва всички 
условия, необходими за изпълнение на поръчката и, че приема условията в проекта на договор. 
Представени са заверени от участника копия на ЕИК и удостоверение за регистрация по ЗДДС. 
Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.5  и ал. 5 т. 1 от ЗОП и  чл. 47, 
ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП, подписани от Тинка Асенова Мостанева, в 
качеството на физическо лице-търговец. Представена е декларация по чл. 58а ал.5 ЗОП във 
връзка с чл. 10 от Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 61 АПК, 
оригинал на платежно нареждане за внесена гаранция за участие на стойност 60.00 /Шестдесет/ 
лева за позиция 9. Липсва декларацията, че участникът няма да използва подизпълнители 
при изпълнение на поръчката за тази позиция с декларация по образеца от 
документацията. 

3. „Нортрак” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1113, ул. „Елемаг” 
№ 15, бл.307, ет.7, ап.38, ЕИК 175164000 с управител Петър Боянов Гергов, с подадена 
оферта вх. № 26-00/10 от 17.09.2012г. за обществена поръчка с предмет: „Доставки чрез 
покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и неупотребявани високопроходим 
автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене” по Обособена позиция  № 4 
„Моторни водни помпи” – 12бр. 

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 и упълномощеният 
представител на „Алдира 09" ООД Димитър Калудов, 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 10 листа, включващо Техническа оферта, Образец  № А 
Параметри на техническото предложение  и каталожна информация за предлаганото 
оборудване. Членове на комисията и упълномощеният представител на „Алдира 09" ООД 
Димитър Калудов, 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 
документите, съдържащи се в офертата.    

Налице са административни сведения за участника, декларации, че участникът е 
запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката, че ще спазва всички 
условия, необходими за изпълнение на поръчката и че приема условията в проекта на договор. 
Представени са заверени от участника копия на Идентификационен код/ БУЛСТАТ и 
Удостоверение за регистрация по ЗДДС. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и чл. 47, ал. 
2, т. 2, т.5  и ал. 5 т. 1 от ЗОП и  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП, 
подписани от Петър Боянов Гергов, в качеството на Управител. Участникът декларира, че няма 
да използва подизпълнители при изпълнение на поръчката с декларация по Образец. 
Представена е Декларация по чл. 58а ал.5 ЗОП във връзка с чл. 10 от Закона за електронния 
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документ и електронния подпис, и чл. 61 АПК и оригинал на платежно нареждане за внесена 
гаранция за участие в размер на 300.00 / Триста/ лева. 

4. „ВиА Интеркар 2007” ООД със седалище и адрес на управление гр. Плевен 5800, 
ж.к. Дружба, Автокомплекс Тойота № 1, ЕИК 114682522 с управители Десислава Петева 
Динкова и Веселин Валентинов Мързаков, с подадена оферта вх. № 26-00/11 от 17.09.2012г. 
за участието в обществена поръчка с предмет: „Доставки чрез покупка и монтаж (където е 
приложимо) на фабрично нови и неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване 
за нуждите на Община Белене” по Обособена позиция  № 1 „Фабрично нов, неупотребяван  
автомобил с висока проходимост 4 x 4” – 1 бр. 

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” и предложиха на присъстващите представители на останалите участници 
да подпишат  плик  № 3. Присъстващите представители на участниците не пожелаха да 
подпишат плик 3. 

След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” . 
В него се намери 1 брой CD със сканирани документи от плик   № 2  и предложение за 
изпълнение на поръчката от 4 листа, включващо Техническа оферта, Образец № А 
Параметри на техническото предложение, както и брошура на производителя за 
предлаганата техника. Членове на комисията подписаха всяка страница от документите, 
съдържащи се в плика и предложиха на присъстващите представители на останалите 
участници да подпишат документите в Плик  № 2. Присъстващите представители на 
участниците не пожелаха да подпишат документите 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 
документите, съдържащи се в офертата.    

Налице са административни сведения за участника, декларации от всеки от законните 
представители на дружеството, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия 
от значение за поръчката, че ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на 
поръчката и че приема условията в проекта на договор. Представени са заверени от 
участника копия на ЕИК, Идентификационен код/ БУЛСТАТ и Удостоверение за 
регистрация по ЗДДС. Всеки управител на „ВиА Интеркар 2007” ООД е декларирал липсата 
на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.5  и ал. 5 т. 1 от ЗОП и  
чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП. Участникът декларира, че няма 
да използва подизпълнители при изпълнение на поръчката с 2 бр. декларации по образец. 
Представени са и 2 бр. декларации по чл. 58а ал.5 ЗОП във връзка с чл. 10 от Закона за 
електронния документ и електронния подпис, и чл. 61 АПК, както и  оригинал на платежно 
нареждане за внесена гаранция за участие в размер на 480.00 /Четиристотин и осемдесет / 
лева. 

5. „Акваданс” ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна 9010, ул. 
„Карамфил” № 34, вх. Б, ет.5, ап.9, ЕИК 103872599 с управители Асен Красимиров Атанасов 
и Димитринка Велчева Хаджииванова, с подадена оферта вх. № 26-00/12 от 17.09.2012г. за 
обществена поръчка с предмет: „Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на 
фабрично нови и неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на 
Община Белене” по Обособена позиция  № 2 „Водолазно оборудване”. 

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” и предложиха на присъстващите представители на останалите участници 
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да подпишат  Плик  № 3. Присъстващите представители на участниците не пожелаха да 
подпишат плик 3.  

След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. 
В него се намери 1 брой CD със сканирани документи от плик  № 2  и предложение за 
изпълнение на поръчката от 21 листа, включващо Техническа оферта, Образец  № А 
Параметри на техническото предложение  и каталог на предлаганото оборудване. Членове 
на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в плика и 
предложиха на присъстващите представители на останалите участници да подпишат 
документите в Плик  № 2. Присъстващите представители на участниците не пожелаха да 
подпишат 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 
документите, съдържащи се в офертата.    

Налице са административни сведения за участника, декларации от всеки от законните 
представители на дружеството, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от 
значение за поръчката, че ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката и 
че приема условията в проекта на договор. Представени са заверени от участника копия на 
Удостоверение за пререгистрация от Варненски окръжен съд, и  ЕИК. Всеки от законните 
представители на „Акваданс” ООД са декларирали липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 
1 а)-д) (вкл.) и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.5  и ал. 5 т. 1 от ЗОП и  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, 
т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП. Участникът декларира, че няма да използва подизпълнители при 
изпълнение на поръчката с 2 бр. декларации по образец. Представени са и 2 бр. декларации по 
чл. 58а ал.5 ЗОП във връзка с чл. 10 от Закона за електронния документ и електронния подпис, и 
чл. 61 АПК, както и  оригинал на платежно нареждане за внесена гаранция за участие в размер 
на 160.00 / Сто и шестдесет/ лева. 

Участникът не е представил заверено копие от документ за регистрация по ЗДДС 
или Декларация, че не е регистриран (Раздел III, т.2.2 к) от Документацията и раздел 
III.2.1, т.1 от Обявлението). 

6. „Алдира 09” ООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. „Сан 
Стефано” № 60А, ет.2, ап.5, ЕИК 200875057 с управител Лилия Димитрова Калудова, с 
подадена оферта вх. № 26-00/13 от 17.09.2012г. за обществена поръчка с предмет: „Доставки 
чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и неупотребявани 
високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене” по Обособени 
позиции: № 3 „Дизелови електрически генератори” – 3 бр.,  № 4: „Моторни водни 
помпи” – 12 бр., и  №7 „Ръчно водими снегорини” – 6 бр. 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 7 бр. запечатани пликове, без 
повреди: един брой Плик  № 1 „Документи за подбор”,  три броя пликове № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката” и  три броя пликове  № 3 „Предлагана цена”. 
Членове на комисията подписаха всеки Плик  № 3  „Предлагана цена” , като Плик  № 3  
„Предлагана цена” за Обособена позиция  № 3 „Дизелови електрически генератори” – 3 бр., бе 
подписан и от упълномощения представител на „Евромаркет Компресорс” АД, Кирил Иванов 
Станулов. За пликовете с предлагана цена № 3 по останалите позиции 4 и 7 на  „Алдира 09” 
ООД не бе изявено желание за подписване от страна на присъстващите представители на 
участниците. 

След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 
за Обособена позиция  № 3 „Дизелови електрически генератори” – 3 бр  . В него се намери 
1 брой CD със сканираните документи от плика и предложение за изпълнение на поръчката 
от 39 листа, включващо Техническа оферта, Образец  № А Параметри на техническото 
предложение, описание и каталози на предлаганото оборудване. Членове на комисията и 
упълномощеният представител на „Евромаркет Компресорс” АД  Кирил Иванов Станулов, 
подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в плика. 
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Комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 
Обособена позиция  № 4: „Моторни водни помпи” – 12 бр. В него се намери 1 брой CD със 
сканираните документи от плика  и предложение за изпълнение на поръчката от 9 листа, 
включващо Техническа оферта, Образец  № А Параметри на техническото предложение, 
снимков материал и каталог на предлаганото оборудване. Членове на комисията подписаха 
всяка страница от документите, съдържащи се в плика и предложиха на присъстващите 
представители на останалите участници да подпишат документите в Плик  № 2 за 
Обособена позиция  № 4. Не бе изявено желание за подписване от страна на присъстващите 
представители на участниците на документите в плик 2 по тази позиция. 

Комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 
Обособена позиция  № 7 – „Ръчно водими снегорини – 6 бр.”. В него се намери 1 брой CD 
със сканираните документи от плика  и предложение за изпълнение на поръчката от 8 листа, 
включващо Техническа оферта, Образец  № А Параметри на техническото предложение, 
снимков материал и каталог на предлаганото оборудване. Членове на комисията подписаха 
всяка страница от документите, съдържащи се в плика и предложиха на присъстващите 
представители на останалите участници да подпишат документите в Плик  № 2 за Обособена 
позиция  № 7. Не бе изявено желание за подписване от страна на присъстващите 
представители на участниците на документите в плик 2 по тази позиция. 

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 
документите, съдържащи се в офертата.  

Налице са административни сведения за участника, декларации, че участникът е 
запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката, че ще спазва всички 
условия, необходими за изпълнение на поръчката и че приема условията в проекта на договор. 
Представени са заверени от участника копия на ЕИК и Удостоверение за регистрация по ЗДДС. 
Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.5  и ал. 5 т. 1 от ЗОП и  чл. 47, 
ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП, подписани от Лилия Димитрова 
Калудова, в качеството на Управител. Участникът декларира, че няма да използва 
подизпълнители при изпълнение на поръчката с декларация по Образец. Представена е 
Декларация по чл. 58а ал.5 ЗОП във връзка с чл. 10 от Закона за електронния документ и 
електронния подпис, и чл. 61 АПК и 3 бр. в оригинал на платежно нареждане за внесени 
гаранции за участие, както следва:  

 - за Обособена позиция  № 3 „Дизелови електрически генератори” – 3 бр. – 1300.00 
/Хиляда и триста/ лева; 

- за Обособена позиция  № 4: „Моторни водни помпи” – 12 бр.- 300.00 / Триста/ лева;  

- за Обособена позиция  № 7 – „Ръчно водими снегорини – 6 бр.” – 195.00 /Сто деветдесет и 
пет/ лева. 

7. „Енеркемикал" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Плевен 5800, ул. 
„Лайка” № 41, вх.Б, ет.1, ап.1, ЕИК 114608298 с управител Ивайло Богданов Георгиев, с 
подадена оферта вх. № 26-00/14 от 17.09.2012г. за участие в обществена поръчка с предмет: 
„Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и неупотребявани 
високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене” по Обособена 
позиция  № 9 „Противопожарни тупалки” – 100 бр.      

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” и предложиха на присъстващите представители на останалите участници 
да подпишат  Плик  № 3. Не бе изявено желание за подписване от страна на присъстващите 
представители на участниците на документите в плик 3 на този участник. 
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След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. 
В него се намери 1 брой CD със записани на него сканирани документи от плик № 2 и 
предложението за изпълнение на поръчката от 6 листа, включващо Техническа оферта, 
Образец  № А Параметри на техническото предложение, и каталог на предлаганото 
оборудване. Членовете на комисията подписаха всяка страница от документите, съдържащи 
се в плика и предложиха на присъстващите представители на останалите участници да 
подпишат документите в Плик  № 2 . Не бе изявено желание за подписване от страна на 
присъстващите представители на участниците на документите в плик 2 по тази позиция. 

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 
документите, съдържащи се в офертата.    

Налице са административни сведения за участника, декларации, че участникът е 
запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката, че ще спазва всички 
условия, необходими за изпълнение на поръчката и че приема условията в проекта на 
договор. Представени са заверени от участника копия на ЕИК, и Удостоверение за 
регистрация по ЗДДС. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.5  и 
ал. 5 т. 1 от ЗОП и  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП, подписани 
от Ивайло Богданов Георгиев, в качеството на управител. Участникът декларира, че няма да 
използва подизпълнители при изпълнение на поръчката с декларация по образец. 
Представена е декларация по чл. 58а ал.5 ЗОП във връзка с чл. 10 от Закона за електронния 
документ и електронния подпис, и чл. 61 АПК и оригинал на платежно нареждане за 
внесена гаранция за участие за обособена позиция  № 9 „Противопожарни тупалки” – 100 
бр., в размер на 60.00 / Шестдесет/ лева. 

8. „Еврогруп - 33” ЕООД – със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, п.к. 
4004, р-н Южен, ул. „Георги Икономов” № 16, ет.2, ап.2, ЕИК 115822682 с управител 
Пламен Манолов Янков, с подадена оферта вх. № 26-00-15/17.09.2012 г. за обществена 
поръчка с предмет: „Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично 
нови и неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община 
Белене” по Обособена позиция №3 Дизелови електрически генератори. 

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”. Членовете на комисията подписаха плик №3 
„Предлагана цена”. Комисията предложи на представител от участниците да подпише плика 
с предлаганата цена на „Еврогруп - 33” ЕООД. Пликът бе подписан от г-н Кирил Иванов 
Станулов представител на участника „Евромаркет Компресорс” АД. 

 След това комисията отвори плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. В 
него се намери  1 бр. папка с предложение за изпълнение на поръчката от 19 листа, 
подписано от Пламен Янков – управител на „Еврогруп - 33” ЕООД - включващо техническа 
оферта, и образец  № А параметри на техническото предложение за позиция 3, 1 бр. CD 
включващо сканирано техническото предложение в плик 2, и каталог на производител. 
Комисията подписа всички съдържащи се в плик №2 документи и предложи на представител 
от присъстващите представители на другите участници, да подпише всички документи в 
плик №2. Документите бяха подписани от г-н Кирил Иванов Станулов представител на 
участника „Евромаркет Компресорс” АД. 

 След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В 
него се намери папка с 18 листа и 1 бр. CD със сканираните документи в плик 1, и списък на 
приложените документи подписан от Пламен Янков-Управител. 

Налице са административните сведения, декларации, че участникът е запознат с всички 
обстоятелства и условия от значение за поръчката, че ще спазва всички условия, необходими 
за изпълнение на поръчката и, че приема условията в проекта на договор.  Представени са 
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заверени от участника копия на ЕИК и  удостоверение за регистрация по ЗДДС. Приложен е 
оригинал на документ от електронно банкиране за внесена гаранция за участие на стойност 
1300.00 /Хиляда и триста/ лв. Представени са декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и 
чл. 47, ал. 2, т. 2, т.5  и ал. 5 т. 1 от ЗОП и  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 
т.2 от ЗОП, подписани от Пламен Манолов Янков, в качеството на управител. Представена е 
декларация по чл. 58а ал.5 ЗОП във връзка с чл. 10 от Закона за електронния документ и 
електронния подпис, и чл. 61 АПК и декларация, че няма да използва подизпълнител при 
изпълнение на поръчката. 

9. „Под вода” ООД – със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1612, ж.к. 
Красно село, бл.193, вх.Б, ет.9, ап.53, ЕИК 175095369, с управители Златин Кирилов Радев и 
Веселин Михайлов Михайлов, с подадена оферта вх. № 26-00/16 от 17.09.2012г. за 
обществена поръчка с предмет: „Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на 
фабрично нови и неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на 
Община Белене” по Обособени позиции  № 2 „Водолазно оборудване” – 2 бр. и Обособена 
позиция № 8 – „Противогази граждански” – 100 бр. 

 При отваряне на плика с офертата в него се намериха 5 бр. запечатани пликове, без 
повреди: един брой Плик  № 1 „Документи за подбор”, два броя Плик № 2 „Предложение 
за изпълнение на поръчката” и два броя Плик  № 3 „Предлагана цена”. Членове на 
комисията подписаха всеки Плик №3 „Предлагана цена” и предложиха на присъстващите 
представители на останалите участници да подпишат пликовете 3. Не бе изявено желание за 
подписване от страна на присъстващите представители на участниците на пликовете № 3  на 
„Под вода” ООД за позиции №№ 2 и 8. 

След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 
за Обособена позиция  № 2 „Водолазно оборудване” – 2 бр. В него се намери 1 брой CD със 
сканираните документи от плика и предложение за изпълнение на поръчката от 28 листа, 
включващо Техническа оферта, Образец  № А Параметри на техническото предложение и 
снимков материал и каталожна информация на оборудването. Членове на комисията 
подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в плика и предложиха на 
присъстващите представители на останалите участници да подпишат документите в Плик  
№ 2 за Обособена позиция  № 2. Не бе изявено желание за подписване от страна на 
присъстващите представители на участниците на документите в плик № 2 на „Под вода” 
ООД за позиция № 2. 

Комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 
Обособена позиция  № 8 – „Противогази граждански” – 100 бр. В него се намери 1 брой 
CD със сканираните документи от плика и предложение за изпълнение на поръчката от 24 
листа, включващо Техническа оферта, Образец  № А Параметри на техническото 
предложение, каталожна информация на предлаганото оборудване, сертификати и 
декларации за съответствие. Членове на комисията подписаха всяка страница от 
документите, съдържащи се в плика и предложиха на присъстващите представители на 
останалите участници да подпишат документите в Плик № 2 за Обособена позиция  № 8. Не 
бе изявено желание за подписване от страна на присъстващите представители на 
участниците на документите в плик № 2 на „Под вода” ООД за позиция №8. 

След това комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор”. 
В него се намери папка 1 бр. с 19 листа и списък на документите, съдържащи се в офертата.    

Налице са административни сведения за участника, декларации от Веселин 
Михайлов  Михайлов, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от значение 
за поръчката, че ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката и че приема 
условията в проекта на договор. Представени са ЕИК и заверено от участника копие на 
удостоверение за регистрация по ЗДДС. Управителя на „Под вода” ООД е декларирал липсата 
на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.5  и ал. 5 т. 1 от ЗОП. 
Представени са и декларации за липса на обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, 
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т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП, декларация по чл. 58а ал.5 ЗОП във връзка с чл. 10 от Закона за 
електронния документ и електронния подпис, и чл. 61 АПК, подписани от Веселин Михайлов  
Михайлов. Налице са  оригинали на платежни нареждания за внесена  гаранция за участие  
както следва:  

- за Обособена позиция № 2 „Водолазно оборудване” – 2 бр., в размер на 160.00 / Сто и 
шестдесет/ лева; 

- за Обособена позиция № 8 – „Противогази граждански” – 100 бр., в размер на 200.00 
/ Двеста/ лева. 

Участникът не е представил оптичен електронен носител (СD/DVD) за 
сканираните документи, съдържащи се в Плик № 1 (Раздел III, т.1 Подготовка на 
офертата от Документацията и раздел VI.3) Допълнителна информация от 
Обявлението. 

10. „Евромаркет Компресорс” АД – със седалище и адрес на управление гр. София, 
п.к. 1784, ж.к. Младост 1, бул. „Андрей Ляпчев” № 51, ЕИК 130185141, представлявано от 
Татяна Маринова Бечева, в качеството на Изп. Директор и Ивайло Георгиев Борисов, в 
качеството на Председател на СД, с подадена оферта вх. № 26-00/17 от 17.09.2012г. за 
обществена поръчка с предмет: „Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) 
на фабрично нови и неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за 
нуждите на Община Белене”, Обособена позиция  № 3 „Дизелови електрически 
генератори” – 3 бр. 

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 и упълномощеният 
представител на „Алдира 09” ООД Димитър Калудов, подписаха Плик  № 3  „Предлагана 
цена” . 

След това комисията отвори  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 
. В него се намери 1 брой CD със сканирани документи от плик   № 2  и предложение за 
изпълнение на поръчката от 36 листа, включващо Техническа оферта, Образец  № А 
Параметри на техническото предложение  и каталози на предлаганото оборудване. 
Членове на комисията и упълномощеният представител на „Алдира 09” ООД Димитър 
Калудов, подписаха всяка страница от документите, съдържащи се в плика. 

След това комисията пристъпи към отваряне на  Плик  № 1 „Документи за подбор”. 
В него се намери 1 брой папка с 22 листа и CD със записани на него сканираните документи 
от Плик  № 1 и списък на документите, съдържащи се в офертата.    

Налице са административни сведения за участника, декларации от всеки от законните 
представители на дружеството, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от 
значение за поръчката, че ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката и 
че приема условията в проекта на договор. Представени са заверени от участника копия на ЕИК 
и Удостоверение за регистрация по ЗДДС. Всеки от законните представители на „Евромаркет 
Компресорс” АД са декларирали липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и чл. 
47, ал. 2, т. 2, т.5  и ал. 5 т. 1 от ЗОП и  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от 
ЗОП. Представени са и 2 бр. декларации по чл. 58а ал.5 ЗОП във връзка с чл. 10 от Закона за 
електронния документ и електронния подпис, и чл. 61 АПК, както и  оригинал на банкова 
гаранция за участие с Изх. № 3549/13.09.2012г., издадена от „Банка ДСК” ЕАД, със срок на 
валидност 17.02.2013г. за сумата от 1300 /Хиляда и триста/ лева. 

Участникът не е представил Декларация за ползване или не на подизпълнители 
(Раздел III, т.2.2 о) от Документацията и раздел III.2.1, т.6 от Обявлението). 

11. ЕТ „Техноселект – Людмил Веселинов”– със седалище и адрес на управление 
гр. Свищов, п.к. 5250,  ул. „Цар Освободител” № 108, бл. Гагарин - 1, ЕИК 104591231, 
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представлявано от Людмил Веселинов Любенов, в качеството на управител, с подадена 
оферта вх. № 26-00/18 от 17.09.2012 г. за участие в обществена поръчка с предмет: Доставки 
чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и неупотребявани 
високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене” по Обособена 
позиция № 4 Моторни водни помпи и Обособена позиция № 6 Гръбни пръскачки, 
Обособена позиция № 7 Ръчно водими снегорини. 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 7 бр. запечатани пликове, без 
повреди, съответно – 1 брой Плик №1 „Документи за подбор”, 3 броя пликове №2 
„Предложение за изпълнение на поръчката” – за позиции 4, 6 и 7, и 3 бр. пликове №3 
„Предлагана цена” за позиции 4, 6 и 7. Членовете на комисията подписаха пликовете №3 
„Предлагана цена”. Комисията предложи представител на присъстващите участници да 
подпише пликовете с предлаганата цена на ЕТ „Техноселект – Людмил Веселинов”. От 
присъстващите участници г-н Димитър Калудов – представляващ участника Алдира 09 ООД 
подписа пликовете с предлаганата цена за позиция 7 „снегорини” и позиция 4 „моторни 
водни помпи”. Плик 3 по позиция 6 „Гръбни пръскачки” не беше подписан от никой от 
присъстващите представители на участниците. 

 След това комисията отвори пликове №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката”, както следва: 

- Плик №2 за Обособена позиция №4 Моторни водни помпи: 

 В него се намериха 2 папки предложение за изпълнение на поръчката от 11 листа 
общо, включващо техническа оферта, снимки на моделите оборудване, Образец  № А 
Параметри на техническото предложение за позиция 4 подписани от Людмил Веселинов 
Любенов, както и 1 брой CD със записани на него сканирани всички документи от плика. 
Комисията подписа документите намиращи се в плик 2 за позиция 4, и предложи 
представител на присъстващите участници да подпише всички документи в плик 2 по 
позиция 4 на ЕТ „Техноселект – Людмил Веселинов”. От присъстващите участници 
документите в плик 2 по позиция 4 бяха подписани от г-н Димитър Калудов представител на 
„Алдира 09” ООД.  

- Плик №2 за Обособена позиция № 6 гръбни пръскачки: 
В него се намери предложение за изпълнение на поръчката от 5 листа общо, 

включващо техническа оферта, снимка на модела (оборудването), Образец  № А 
Параметри на техническото предложение за позиция 6 подписани от Людмил Веселинов 
Любенов, както и 1 брой CD със записани на него сканирани всички документи от плика. 
Комисията подписа всички намиращи се в плик 2 документи за позиция 6, и предложи 
представител на присъстващите участници да подпише всички документи в плик 2 по 
позиция 6 на ЕТ „Техноселект – Людмил Веселинов”.  От присъстващите участници никой 
не пожела да подпише документите в плик 2  по позиция 6. 

- Плик №2 за Обособена позиция № 7 Ръчно водими снегорини: 
В него се намери 1 бр. папка с предложение за изпълнение на поръчката от 4 листа 

общо, включващо техническа оферта и Образец  № А Параметри на техническото 
предложение за позиция 7 подписани от Людмил Веселинов Любенов, както и 1 брой CD със 
записани на него сканирани всички документи от плика. Комисията подписа всички 
намиращи се в плик 2 документи за позиция 7, и предложи представител на присъстващите 
участници да подпише всички документи в плика 2 по позиция 7 на ЕТ „Техноселект – 
Людмил Веселинов”.  От присъстващите участници документите в плик 2 по позиция 7 бяха 
подписани от г-н Димитър Калудов представител на „Алдира 09” ООД.  

 След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В 
него се намериха 3 папки с 41 листа общо съдържание и 1 бр. CD със записани сканираните 
документи от плик  № 1 и списък на документите, съдържащи се в офертата.    
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 Налице са списъка със документите съдържащи се в офертата, административните 
сведение, ЕИК и удостоверение за регистрация по ЗДДС. Представени са декларации, че 
участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката, че ще 
спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката и, че приема условията в 
проекта на договор.  Приложени са оригинали на 3 броя документи за внесени по банков път 
платежни нареждания за гаранция за участие на стойности съответно за позиция 4 – 300.00 
лева, за позиция 6 – 14 лева, за позиция 7- 195.00 лв. Представени са декларациите по чл. 47, 
ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.5  и ал. 5 т. 1 от ЗОП и  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 
1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП, подписани от Людмил Веселинов Любенов, в качеството на 
управител. Представена е Декларация по чл. 58а ал.5 ЗОП във връзка с чл. 10 от Закона за 
електронния документ и електронния подпис, и чл. 61 АПК и декларация, че няма да 
използва подизпълнител при изпълнение на поръчката. 

След като се запозна обстойно с документите в плик 1 „Документи за подбор” на 
всички участници и при преценката си за условията за подбор, предвид изискванията на 

Възложителя, зададени в обявлението и документацията,  на основание чл.68 ал.8 и ал.9 от 
ЗОП, комисията по чл. 34 от ЗОП 

 

Р Е Ш И : 

 
1. Изисква от участника ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева” със седалище и адрес на 

управление гр. Златоград  да представи 2 броя попълнени и подписани декларации за 
ползване или не на подизпълнители (по 1 брой за всяка от позициите 8 и 9), съгласно образеца 
по Раздел III, т.2.2 буква о) от Документацията и указания на раздел III.2.1, т.6 от 
Обявлението. 

2. Изисква от участника „Акваданс” ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна 
да представи заверено копие от документ за регистрация по ЗДДС или Декларация, че не е 
регистриран по ЗДДС. 

3. Изисква от участника „Под вода” ООД – със седалище и адрес на управление гр. 
София – със седалище и адрес на управление гр. Пловдив да представи оптичен електронен 
носител (СD/DVD) със сканирани документи, съдържащи се в Плик № 1 от неговата 
оферта ( съгласно указаното в Раздел III, т.1 Подготовка на офертата от 
Документацията и раздел VI.3) Допълнителна информация от Обявлението. 

4. Изисква от участника „Евромаркет Компресорс” АД – със седалище и адрес на 
управление гр. София да представи 2 броя попълнени и подписани декларации за 
ползване или не на подизпълнители (по 1 брой от всеки от законните представители на 
участника), съгласно образеца по Раздел III, т.2.2 буква о) от Документацията и указания на 
раздел III.2.1, т.6 от Обявлението. 

Копие от протокола да се изпрати до всички участници подали оферта в настоящата 
процедура, съгласно регламента на чл. 68 ал. 8 от ЗОП. Всеки участник, от когото се изисква 
да допълни своя плик 1, има на разположение 5 работни дни от момента на получаване на 
настоящия протокол, да изпрати по куриер или по пощата изискващите се документи. 
Участниците трябва да преценят времето за пощенската доставка и да имат предвид, че 
срокът от 5 работни дни е окончателен и допълнения към плик 1 получени на следващия 
работен ден след 5-я не 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. Участниците нямат право да представят 
други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в 
протокола на комисията. Комисията няма да 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 
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