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ПРОТОКОЛ 

№1 

от заседание на комисията, назначена със заповед № 12/12.02.2018 г. на 

Представляващия Българската федерация по борба /БФБ/ г-н Валентин Райчев, за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на автобусен превоз на 

пътници и багаж при пътувания на българските национални отбори и 

придружаващите ги лица по борба за нуждите на БФБ" 

 

Днес, 13.02.2018 г. в гр. София, в 11.00 часа, в София 1040, бул. Васил Левски №75, 

сградата на Министерство на младежта и спорта, ет. 4, офис на БФБ, се конституира, 

като временен орган -  Комисия назначена със Заповед № 12/12.02.2018 г. на 

Представляващия БФБ, която да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на автобусен 

превоз на пътници и багаж при пътувания на българските национални отбори и 

придружаващите ги лица по борба за нуждите на БФБ" при спазване на изискванията на 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки /ППЗОП/ и условията, определени в документацията на 

обществената поръчка.  

 

КОМИСИЯТА заседава в състав: 

Председател:  

1. Росица Димитрова Стоянова  – Административен организатор 

и членове:  

2. Али Ахмед Пъръшмолла – Управител спортни дейности; 

3. Михаела Николаева Станева – Технически секретар 

Резервни членове: 

1. Тодор Иванов Тодоров – Технически организатор – спортни мероприятия; 

 

Председателят на комисията получи от деловодител на БФБ регистър на получените 

оферти, заедно с 3 бр. оферти. 

 

Видно от входящият регистър, в определения срок за получаване на офертите до 17.00 ч. 

на 12.02.2018 г. са получени 3 /три/ оферти за участие, както следва: 

 

1. Оферта с вх.№15/05.02.2018г., постъпила в 15.30 ч. от "БЕРТИ ТРАВЕЛ" ЕООД, гр. 

София. 

2. Оферта с вх.№18/07.02.2018г, постъпила в 11.57 ч. от "МАРСЕЛИ ТУРС" ЕООД, гр. 

Банкя. 

3. Оферта с вх.№21/12.02.2018г, постъпила в 17.00 ч. от "РОЛИТА 97П" ЕООД, гр. 

София. 

 

След запознаване със списъка на участниците, по реда на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички 

членове подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 
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На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на първият участник, вписан във 

входящия регистър. 

 

Офертата на участника "БЕРТИ ТРАВЕЛ" ЕООД, гр. София е подадена в запечатана, 

непрозрачна опаковка в деловодството БФБ. Посочени са наименованието на участника, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и наименованието на 

поръчката.  

 

Комисията на основание чл.54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

Комисията установи пред присъстващите, че запечатаната непрозрачна опаковка на 

офертата съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на следващия участник, вписан 

във входящия регистър. 

 

Офертата на участника "МАРСЕЛИ ТУРС" ЕООД, гр. Банкя е подадена в запечатана, 

непрозрачна опаковка в деловодството БФБ. Посочени са наименованието на участника, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и наименованието на 

поръчката.  

 

Комисията на основание чл.54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

Комисията установи пред присъстващите, че запечатаната непрозрачна опаковка на 

офертата съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на следващия участник, вписан 

във входящия регистър. 

 

Офертата на участника "РОЛИТА 97П" ЕООД, гр. София е подадена в запечатана, 

непрозрачна опаковка в деловодството БФБ. Посочени са наименованието на участника, 
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адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и наименованието на 

поръчката.  

 

Комисията на основание чл.54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

Комисията установи пред присъстващите, че запечатаната непрозрачна опаковка на 

офертата съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 

 

С това съгласно чл.54, ал.6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието 

на комисията. 

 

Комисията продължи на закрити заседания работата си по разглеждане на офертите, в 

съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в 

документацията на обществената поръчка. 

 

1. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в офертата на участника "БЕРТИ ТРАВЕЛ" ЕООД за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в 

документацията на обществената поръчка. 

 

Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в 

офертата административни данни, при което установи съответствие. 

 

Комисията констатира следните липсващи документи и/или несъответствия с 

критериите за подбор или други изисквания на възложителя: 

 

1. В Приложение №2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.2., участникът не е посочил "какво и 

дали притежава" за да отговаря на изискванията от Обявлението за обществената 

поръчка, Раздел III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, 

включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски 

регистри, а именно 1.Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване 

на международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка или срещу 

възнаграждение в съответствие с Регламент ЕО № 1073/2009 (или еквивалент), 

издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията и 2. Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на 

автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане в съответствие с 
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Регламент ЕИО 684/92, изменен с Регламент ЕО № 11/98 (или еквивалент), издаден от 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

 

2. В Приложение №2 ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б "Икономическо и 

финансово състояние", т.5, участникът не е декларирал и попълнил изискуемата 

информация за да отговаря на изискванията от Обявлението за обществената поръчка, 

Раздел III.1.2) Икономическо и финансово състояние - Участниците следва да имат 

валиден сключен договор за застраховка „Злополука” за всички места във всички 

автобуси, с които ще се изпълнява предмета на поръчката, а именно Участниците 

удостоверяват горните обстоятелства като представят декларация с опис на 

застрахователни полици за застраховка „Злополука” за всички места във всички 

автобуси, с които ще се изпълнява предмета на поръчката.Участниците декларират 

наличието на горното обстоятелство в част IV, раздел Б "Икономическо и финансово 

състояние", т.5 от Приложение 2 "Единен административен документ".   

 

3. В Приложение №2 ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В Технически и 

професионални способности, участникът не е декларирал и попълнил изискуемата 

информация за да отговаря на изискванията от Обявлението за обществената поръчка, 

Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности, както следва: 

 

3.1. В т.1 б, колона втора, че отговаря на изискването 1. Участниците следва да са 

изпълнили* услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата. *Под "изпълнена" следва да се 

разбира тази услуга, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване на 

офертата, независимо от датата на възлагането й. В допълнение, участникът не е 

предоставил информация в горецитираната точка относно Брой години (този период е 

определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……], 

Описание, Суми, Дати, Получатели, както и не е представил доказателства за 

изпълнени услуги.   

 

3.2. В т.9, не е предоставил списък на автобусите, които ще се използват за изпълнение 

на поръчката, съдържащ подробно описание на автобусите - модел, марка, дата на 

първа регистрация, регистрационен номер и дати на преминалите годишни технически 

прегледи на всеки от автобус/микробус.  

 

3.3. В т. 6 не е предоставил списък на служителите, притежаващи необходимата 

професионална квалификация за изпълнение на поръчката, в която посочват трите им 

имена, датата на назначение на трудов договор, информация относно наличие на 

удостоверения за правоуправление с категория D и информация относно наличие на 

психологическа годност на служителите. 
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3.4. В т. 3 не е декларирал, че отговаря на изискването, че разполага със собствена или 

наета материална база за поддръжка и сервиз за обслужване на автобусите, които ще 

се използват при изпълнение на поръчката.   

4. В Приложение №2 ЕЕДОП, Част VI, участникът не е посочил "Дата" и "Място".  

5. В Приложение №3 Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка, 

т.2, участникът е декларирал, че разполага с 5 автобуса и 1 микробус, с което не 

отговаря на изискванията от Обявлението за обществената поръчка, Раздел III.1.3) 

Технически и професионални възможности, Изисквано минимално/ни ниво/а, а именно 

Участниците следва да разполагат с минимум 10 /десет/ броя собствени или наети 

автобуси/микробуси, годни за изпълнение на предмета на настоящата поръчка, 

включително лицензирани съгласно приложимото законодателство, с които ще се 

извършва превоза, както следва:1.1. Минимум 7 /седем/ броя автобуси с не по-малко 35 

и не повече от 55 седящи места, всеки от тях с първа регистрация не по-рано от 9 

/девет/ години от датата на подаване на офертата.1.2. Минимум 3 /три/ броя 

автобуси/микробуси с не по-малко 17 и не повече от 22 седящи места, всеки от тях с 

първа регистрация не по-рано от 9 /девет/ години от датата на подаване на 

офертата. 

С оглед на констатираните липси и несъответствия, Комисията не може да направи 

обоснован извод, че участникът "БЕРТИ ТРАВЕЛ" ЕООД отговаря на изискванията за 

допустимост по настоящата поръчка. 

 

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 

от ППЗОП, Комисията определя на участника "БЕРТИ ТРАВЕЛ" ЕООД срок от 5 

/пет/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за 

представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация за доказване съответствието с изискванията на 

Възложителя. 

 

Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му 

предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на 

документи. 

 

В допълнение, Комисията установи наличието на документ "платежно 

нареждане" с основание "депозит" и сума отговаряща на сумата, която 

определения за изпълнител участник следва да внесе като гаранция за изпълнение. 

Комисията реши да уведоми Възложителя за наличието на документа с оглед 

извършване на проверка от негова страна относно наличието на тази сума по 

банковата сметка на БФБ и възстановяването й на участника като погрешно 

депозирана. 

 

2. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в офертата на участника "МАРСЕЛИ ТУРС" ЕООД, гр. Банкя за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
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от възложителя, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в 

документацията на обществената поръчка. 

 

Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в 

офертата административни данни, при което установи съответствие. 

 

Комисията констатира следните липсващи документи и/или несъответствия с 

критериите за подбор или други изисквания на възложителя: 

 

1. В Приложение №2 ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, Раздел Б Основания, 

свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, участникът е 

декларирал, че не е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, което е 

основание за отстраняване по чл. 54 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 

2. В Приложение №2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.2, участникът не е посочил "какво и 

дали притежава" за да отговаря на изискванията от Обявлението за обществената 

поръчка, Раздел III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, 

включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски 

регистри, а именно 1.Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване 

на международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка или срещу 

възнаграждение в съответствие с Регламент ЕО № 1073/2009 (или еквивалент), 

издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията и 2. Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на 

автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане в съответствие с 

Регламент ЕИО 684/92, изменен с Регламент ЕО № 11/98 (или еквивалент), издаден от 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

 

3. В Приложение №2 ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б "Икономическо и 

финансово състояние", т.5, участникът не е декларирал и попълнил изискуемата 

информация за да отговаря на изискванията от Обявлението за обществената поръчка, 

Раздел III.1.2) Икономическо и финансово състояние - Участниците следва да имат 

валиден сключен договор за застраховка „Злополука” за всички места във всички 

автобуси, с които ще се изпълнява предмета на поръчката, а именно Участниците 

удостоверяват горните обстоятелства като представят декларация с опис на 

застрахователни полици за застраховка „Злополука” за всички места във всички 

автобуси, с които ще се изпълнява предмета на поръчката.Участниците декларират 

наличието на горното обстоятелство в част IV, раздел Б "Икономическо и финансово 

състояние", т.5 от Приложение 2 "Единен административен документ".   

 

4. В Приложение №2 ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В Технически и 

професионални способности, участникът не е декларирал и попълнил изискуемата 
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информация за да отговаря на изискванията от Обявлението за обществената поръчка, 

Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности, както следва: 

 

4.1. В т.1 б, колона втора, че отговаря на изискването 1. Участниците следва да са 

изпълнили* услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата. *Под "изпълнена" следва да се 

разбира тази услуга, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване на 

офертата, независимо от датата на възлагането й. В допълнение, участникът не е 

предоставил информация в горецитираната точка относно Брой години (този период е 

определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……], 

Описание, Суми, Дати, Получатели.   

 

4.2. В т.9, не е предоставил списък на автобусите, които ще се използват за изпълнение 

на поръчката, съдържащ подробно описание на автобусите - модел, марка, дата на 

първа регистрация, регистрационен номер и дати на преминалите годишни технически 

прегледи на всеки от автобус/микробус.  

 

4.3. В т. 6 не е предоставил списък на служителите, притежаващи необходимата 

професионална квалификация за изпълнение на поръчката, в която посочват трите им 

имена, датата на назначение на трудов договор, информация относно наличие на 

удостоверения за правоуправление с категория D и информация относно наличие на 

психологическа годност на служителите. 

 

4.4. В т. 3 не е декларирал, че отговаря на изискването, че разполага със собствена или 

наета материална база за поддръжка и сервиз за обслужване на автобусите, които ще 

се използват при изпълнение на поръчката.   

5. В Приложение №2 ЕЕДОП, Част VI, участникът не е посочил "Дата" и "Място".  

 

6. Участникът е представил две заверени копия на договори за случаен превоз, от които 

комисията не може да установи с категоричност, че участникът е изпълнил 

изискването в Обявлението за обществената поръчка, раздел III.1.3) Технически и 

професионални възможности, т.1, а именно Участниците следва да са изпълнили* 

услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата. *Под "изпълнена" следва да се разбира 

тази услуга, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване на офертата, 

независимо от датата на възлагането й. Комисията не приема представените 

документи за доказателства, че услугата е изпълнена, съгласно посоченото изискване в 

Обявлението "Участниците удостоверяват декларираните обстоятелства като 

представят доказателства за изпълнени услуги (например, но не ограничено до: 

удостоверения, препоръки, приемо-предавателни протоколи или еквивалентни 

документи по преценка на участника) издадени от получателя на услугата или от 

компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за изпълнените услуги, приключени в посочения период или друго по 

преценка на участника". 
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С оглед на констатираните липси и несъответствия, Комисията не може да направи 

обоснован извод, че участникът "МАРСЕЛИ ТУРС" ЕООД отговаря на изискванията за 

допустимост по настоящата поръчка. 

 

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 

от ППЗОП, Комисията определя на участника "МАРСЕЛИ ТУРС" ЕООД срок от 5 

/пет/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за 

представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация за доказване съответствието с изискванията на 

Възложителя. 

 

Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му 

предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на 

документи. 

 

3. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в офертата на участника "РОЛИТА 97П" ЕООД, гр. София за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в 

документацията на обществената поръчка. 

 

Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в 

офертата административни данни, при което установи съответствие. 

 

Комисията констатира следните липсващи документи и/или несъответствия с 

критериите за подбор или други изисквания на възложителя: 

 

1. В Приложение №2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.2, участникът не е посочил "какво и 

дали притежава" за да отговаря на изискванията от Обявлението за обществената 

поръчка, Раздел III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, 

включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски 

регистри, а именно 1.Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване 

на международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка или срещу 

възнаграждение в съответствие с Регламент ЕО № 1073/2009 (или еквивалент), 

издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията и 2. Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на 

автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане в съответствие с 

Регламент ЕИО 684/92, изменен с Регламент ЕО № 11/98 (или еквивалент), издаден от 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

 

2. В Приложение №2 ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б "Икономическо и 

финансово състояние", т.5, участникът не е декларирал и попълнил изискуемата 
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информация за да отговаря на изискванията от Обявлението за обществената поръчка, 

Раздел III.1.2) Икономическо и финансово състояние - Участниците следва да имат 

валиден сключен договор за застраховка „Злополука” за всички места във всички 

автобуси, с които ще се изпълнява предмета на поръчката, а именно Участниците 

удостоверяват горните обстоятелства като представят декларация с опис на 

застрахователни полици за застраховка „Злополука” за всички места във всички 

автобуси, с които ще се изпълнява предмета на поръчката.Участниците декларират 

наличието на горното обстоятелство в част IV, раздел Б "Икономическо и финансово 

състояние", т.5 от Приложение 2 "Единен административен документ".   

 

3. В Приложение №2 ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В Технически и 

професионални способности, участникът не е декларирал и попълнил изискуемата 

информация за да отговаря на изискванията от Обявлението за обществената поръчка, 

Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности, както следва: 

 

3.1. В т.1 б, колона втора, че отговаря на изискването 1. Участниците следва да са 

изпълнили* услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата. *Под "изпълнена" следва да се 

разбира тази услуга, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване на 

офертата, независимо от датата на възлагането й. В допълнение, участникът не е 

предоставил информация в горецитираната точка относно Брой години (този период е 

определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……], 

Описание, Суми, Дати, Получатели.   

 

3.2. В т.9, не е предоставил списък на автобусите, които ще се използват за изпълнение 

на поръчката, съдържащ подробно описание на автобусите - модел, марка, дата на 

първа регистрация, регистрационен номер и дати на преминалите годишни технически 

прегледи на всеки от автобус/микробус.  

 

3.3. В т. 6 не е предоставил списък на служителите, притежаващи необходимата 

професионална квалификация за изпълнение на поръчката, в която посочват трите им 

имена, датата на назначение на трудов договор, информация относно наличие на 

удостоверения за правоуправление с категория D и информация относно наличие на 

психологическа годност на служителите. 

 

3.4. В т. 3 не е декларирал, че отговаря на изискването, че разполага със собствена или 

наета материална база за поддръжка и сервиз за обслужване на автобусите, които ще 

се използват при изпълнение на поръчката.   

4. В Приложение №2 ЕЕДОП, Част VI, участникът не е посочил "Дата" и "Място" и 

липсва подпис на представляващия дружеството.  

 

5. В Приложение №3 Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка, 

т.2, участникът е декларирал, че разполага със 7 автобуса, от които на позиция №3 е 

посочена дата на първа регистрация 16.05.2015, на позиция №4 е посочена дата на първа 
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регистрация 18.10.2007 и на позиция №7 е посочена дата на първа регистрация 

16.05.2006 с което не отговаря на изискванията от Обявлението за обществената 

поръчка, Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности, Изисквано 

минимално/ни ниво/а, а именно Участниците следва да разполагат с .... Минимум 7 

/седем/ броя автобуси с не по-малко 35 и не повече от 55 седящи места, всеки от тях с 

първа регистрация не по-рано от 9 /девет/ години от датата на подаване на 

офертата. 

С оглед на констатираните липси и несъответствия, Комисията не може да направи 

обоснован извод, че участникът "РОЛИТА 97П" ЕООД отговаря на изискванията за 

допустимост по настоящата поръчка. 

 

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и 9 

от ППЗОП, Комисията определя на участника "РОЛИТА 97П" ЕООД срок от 5 

/пет/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за 

представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация за доказване съответствието с изискванията на 

Възложителя. 

 

Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му 

предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на 

документи. 

 

Настоящият протокол се изпрати до участниците в деня на публикуването му в 

Профила на купувача на Българска Федерация по борба. 

 

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията ще продължи работата си след 

изтичане на допълнителния срок за представяне на документи. 

 

Комисията приключи работа на този етап на 16.02.2018 г. в 16.30 ч. 

 

Настоящият протокол беше съставен и подписан на 19.02.2018 г. -9.45 часа. 

 

Председател:  

Росица Димитрова Стоянова  __________/п/_____________ 

 

Членове:  

Али Ахмед Пъръшмолла __________/п/_____________ 

 

Михаела Николаева Станева __________/п/_____________ 

 

 

Данните са заличени на осн. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 


