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УТВЪРДИЛ: 

     / Кмет на Община  

        Полски Тръмбеш – Георги Чакъров/ 

             …………………….2019 г. 

ПРОТОКОЛ 

 

на комисия по чл. 97 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки и чл. 63, ал.4 от Вътрешните правила за управление цикъла на обществени 

поръчки в Община Полски Тръмбеш. 

 

 

Днес, 08.05.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Полски Тръмбеш се 

проведе заседание на Комисия назначена със Заповед № СА-03-04-2377/7/ от 08.05.2019 г. на 

кмета на общината в състав: 

    Председател: 

 инж. Лариса Михайловна Тодорова – Главен експерт в отдел ”Устройство на територията” 

при Община Полски Тръмбеш  

 Членове: 

1. Мариана Георгиева – Началник отдел „Устройство на територията” 

2. Стефка Буюклиева – Старши експерт обществени поръчки 

 

Разглеждането на офертите, съгласно  чл. 97 от ППЗОП, е както следва: 

   

1. Отваряне офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения 

на постъпилите оферти на обществена поръчка  с предмет: „Изграждане на парк със спортен 

сектор и детски площадки в с. Петко Каравелово- етап I- Спортния сектор с два от 

основните алейни подхода към него, както и прилежащите около него настилка” 

 2.  Разглеждане и оценяване на офертите; 

             3.  Класиране на участниците; 

 

За обществената поръчка е изготвена документация, обява за обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и информация за публикувана в профила на купувача обява за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Информацията е публикувана в АОП на 

15.04.2019 г. с уникален номер 9087498 и на интернет страница на Община Полски Тръмбеш в 

профила на купувача е публикувана документацията за участие, обявата и информация за 

публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от 

ЗОП на същата дата.  Предвид това, че в указания в обявата срок за подаването на офертите е 

получена само една оферта, на 30.04.2019 г. е публикувана информация за удължаване на 

първоначалния срок за получаване на оферти с уникален номер в АОП 9087913 и публикувана 

информация в профила на купувача на същата дата. 

 В срока посочен в  обявата и информацията за публикувана в профила на купувача обява за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП -  17,00 часа  на 07.05.2019 г.,  е  получена 

една оферта, както следва: 

№ 

по 

ред 

Вх. № и дата Час Участник 

1. СА-03-04-01/30.04.2019 г. 10:30 ч. „ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол 

  Няма оферти постъпили след крайния срок. 

16.05.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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След изтичане на срока за получаване на офертите в съответствие с чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, 

Служител от отдел: „Канцелария, ЕСГРАОН и архив” с протокол предаде получените оферти на 

Председателя на комисията. 

Комисията  в пълен състав се събра в заседателната зала на Общината за разглеждане на 

получената оферта, като Председател на комисията оповести списъка с постъпилите оферти. 

Преди разглеждането на получените оферти, след запознаването със списъка на 

участниците, членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 На  основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП  на заседанието на комисията при отварянето на 

офертите  не  присъстваха  упълномощени представители на участници.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

По т.1 от Дневния ред: 

Комисията пристъпи към отварянето на офертите  по реда на тяхното постъпване. 

 

Отворена беше офертата на „ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол. В изпълнение чл. 97, ал. 3 от 

ППЗОП, Председателя на комисията обяви предложената цена,  посочена в Ценовото 

предложение, както следва: 

 Обща стойност на поръчката 129 902,09 лева без ДДС или 155 882,51 лева с ДДС. 

 

След приключване на публичната част на заседанието, комисията продължи работата си по 

разглеждане на представените документи в офертата и дали те съответстват с изискванията на 

възложителя. 

 

Офертата на „ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол беше  подробно разгледана и проверена за 

наличието или липсата на задължително изискващите се документи съгласно изискванията на 

Възложителя и дали те отговарят на минималните изисквания за допустимост.  

 Участникът представя: 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и изготвен от 

участника; 

2. Образец № 1  - Информационен лист; 

3. Образец № 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП; 

4. Образец № 3 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП; 

5. Образец № 4 - Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 

6. Образец № 5 - Декларация за  съответствие с поставените от Възложителя критерии за 

подбор и Списък на изпълнените сходни дейности; 

7.  Образец № 7 – Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно използването/неизползването 

на подизпълнители  и видовете работи, които ще се изпълняват от тях; 

8. Образец № 9 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 „д” от ППЗОП; 

9. Образец № 10 – Декларация за липса на свързаност с друг участник; 

10. Образец № 11 – Техническо предложение   

11. Образец 12 – Ценово предложение 

 

  С  представената Декларация – Образец № 5 за съответствие с поставените от 

Възложителя критерии за подбор участникът „ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол посочва: 

1. Притежание на Удостоверение № IV - TV 007864 валидно до 30.09.2019 г. за 

регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на 

строителите за Четвърта група  строежи  от благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническо строителство и опазването на околната среда – строежи от втора до пета 

категория. Участникът отговаря на изискванията на Възложителя – критерий за подбор по т.11. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

Участниците задължително да са регистрирани в Централния професионален регистьр на 

физическите и юридическите лица, извършващи строителство, в съответствие с категорията на 
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предвидения за изпълнение строеж, а именно за ІV-категория строежи, от ІV група - строежи от 

благоустройствената инфраструктура съгласно ПРВВЦПРС. 

 

     2. Притежание на застраховка за професионална отговорност № 18052Р10004 от ЗК 

„УНИКА” АД и дата на валидност на документите 16.07.2019 г. Учасникът отговаря на 

изискванията на Възложителя по отношение на Икономическо и финансово състояние: 

Наличие на Застрахователни полици, с валидност покриваща периода на изпълнение на 

поръчката,  съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ по Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството/02.03.2004г. 

 

 3. Участникът трябва да има опит, като изпълнител в изпълнението на СМР за последните 

5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката.  

Под „обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката” се разбира: 

  - Изпълнение на СМР или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на 

спортни площадки и паркови или тротоарни  настилки, от IV група строежи по 

ПРВВЦПРС.     

  Участникът е декларирал в списък - приложение към Образец № 5 – две подобно 

изпълнени поръчки: 

- Благоустрояване на площи и СМР  по изграждане на зона за отдих и спорт на персонала в 

производствена база на „Промишлена енергетика „ АД, гр.Ямбол, включващо  изграждане 

на спортни площадки, паркови и тротоарни  настилки; период на изпълнение 15.02.2018 

г.-15.03.2018 г. 

- Рехабилитация на читалище „Възраждане” 1912г., в това число благоустрояване на площи 

около читалище, включващо паркови и тротоарни  настилки; период на изпълнение 

01.08.2017 г. – 17.09.2017 г. 

 Участникът e доказал , че има опит в изпълнение на СМР за последните 5 години, считано от 

датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката. 

3. Участникът е декларилал, че притежава сертификати, които удостоверяват 

съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството и за 

управление на околната среда с предметен обхват в областта на строителството:  

 Сертификат № 10057644 за одобрение за Система за управление на качеството ISO 

9001:2015; 

 Сертификат № 10057644 за одобрение на Система за управление на околната среда 

ISO 14001: 2015 

Сертификатите са издадени от LRQA и са валидни до 18.02.2021 г. 

 Техническото предложение „ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол съдържа: 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, включващо: 

 Информация относно професионалната компетентност на персонала, на който е 

възложено строителството, като минимум:  

 Технически ръководител на обекта; 

 Специалист част Геодезия 

 Координатор по безопасност и здраве  

 Отговорник по контрола на качеството  

 -  Технически ръководител на строежа трябва  да отговаря на условията по чл. 163 а от 

ЗУТ, а именно „Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни 

лица, които да извършват техническо ръководство на строежите” и „технически 

правоспособното лице трябва да притежава образование и квалификация в съответствие с ал.2 

от 163 а от ЗУТ и да има опит в изпълнение на сходни или идентични обекти с предмета на 

поръчката- изграждане на различни видове открити спортни или детски площадки с изкуствено 

покритие. 
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 Технически ръководител на строежа – Иван Георгиев Иванов, Диплома № 068200/1974 

г. издадена от Техникум по строителство гр. Бургас, специалност „Строителство  и архитектура” с 

трудов стож 37 г., участвал при изпълнението на 5 бр. обекти изпълнени от „ИМСТИ” ЕООД; 

 - Геодезист – да има диплома за завършено висше образование със специалност  

„Геодезия” или еквивалент и да има опит в изпълнение  на строежи  от ниско строителство- 

площадкови, линейни  и други строежи от  техническа инфраструктура. 

 Геодезист – инж. Петя Динкова Ангелова, Диплома № 26775/1981 г. издадена от  

ВИАС гр. София, висше образование, специалност „Геодезия” с трудов стаж в строителството 21 

г., участвала при изпълнението на 5 броя обекти. 

- Координатор по безопасност и здраве в строителството трябва да е преминал 

квалификационен курс по безопасни условия на труд при извършване на СМР, съгласно Наредба 

№ 2 от 22.03.2004 г. на МТСП и М3 за „Минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” и да има опит в изпълнение 

на строителни обекти. 

 Координатор по безопасност и здраве – Петър Митев Русев, Дипл. рег. № 

5238/209/1986 г. изд. от Техникум по строителство гр. Стара Загора, специалност „Строителство и 

поддържане на ж.п. линии,  Удостоверение за координатор по безопасност и здраве № 161 от 

22.04.2019 г от СД „ПРОФИМЕД ГРУП – ПЕТРОВА, КРИВОШИЕВ И СИЕ”, трудов стаж в 

строителството 22 г., участвал в 5 бр. обекти изпълнени от „ИМСТИ” ЕООД; 

- Експерт - контрол върху качеството да притежава сертификат/удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за 

безопасност или еквивалент и да има опит в изпълнение на строителни обекти. 

 Експерт - контрол върху качеството - инж. Георги Станев Статев с висше образование 

специалност „ Строителство на сгради и съоръжения”, Дипл. № 10-240/14.11.2008 г. изд. от ВСУ – 

Варна  с трудов стаж 13 г. , участвал в 5 бр. обекти изпълнени от „ИМСТИ” ЕООД. 

 

Представена е информация за доказване на изискванията към експертите, подлежащи 

на оценка, документи към предложението за изпълнение на поръчката, доказващи 

образованието, правоспособността, квалификацията, специфичен професионален опит и 

участието в договори/услуги/проекти/дейности за определен брой строителни 

обекти/строежи на всеки един от посочените експерти. 

Представен е Линеен график и График/диаграма на работната ръка (График на работната 

ръка – отразява разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на работите от обхвата 

на поръчката). 

 Документите са представени и на електронен носител в нередактируем формат /PDF/, 

съгласно изискванията на възложителя. 

 

  В представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката „ИМСТИ” ЕООД 

гр. Ямбол е посочен срок за изпълнение на поръчката 99 /деветдесет и девет/ календарни дни. 

Срок предложен  от участника не надвишава максималнто допустимия срок посочен от 

възложителя-до 100 календарни дни. 

 

Представената оферта на „ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол съдържа всички необходими 

документи доказващи изискванията за критерии за подбор и напълно отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя. 

 

 

Въз основа на така направени констатации  Комисията взе следното  

РЕШЕНИЕ: 
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Допуска до по нататъшно оценяване офертата на: 

 

1.  „ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол 

 

По точка 2 от дневния ред 

Комисията  пристъпи към оценяване на офертата,  като критерият за оценка е  

„Икономически най-изгодна  оферта – оптимално съотношение качество/цена”  за обществена 

поръчка с предмет по следната: 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се 

оценяват по следния начин: 

 

Настоящата обществените поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта.  

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата. 

 1. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена: 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:  

КО = П1 + П2,  

където: 

 П1 е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ с 

тежест 30 т. 

 П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ с тежест - 70 

т. 

 

Начин за определяне на оценката по показател П1 – „Техническо предложение на 

участника за изпълнение на поръчката“  

 

Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представените от всеки участник 

технически предложения. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на 

другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата 

спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и 

стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. 

П 1-„Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ ще се оценява   

професионалната компетентност на персонала, на който е възложено строителството, като 

минимум: 

Технически ръководител на обекта –максимум 10 точки; 

Специалист част Геодезия- максимум  10 точки 

Координатор по безопасност и здраве –максимум 5 точки  

Отговорник по контрола на качеството  - максимум 5 точки 

 

 

 Метод на формиране на оценката: 

 

1. за участие в качеството си на технически ръководител на обекти/строежи  сходни 

или идентични  с предмета на поръчката- изграждане на различни видове открити спортни 

или детски площадки с изкуствено покритие 
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за 1 обект/строеж – 1 точка; 

за 2 обекта/строежа – 5 точки и 

за 3 и по-вече обекта/строежа –10 точки; 

 

„ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол са посочили, че Техническия ръководител е участвал в 5 бр. 

обекти сходни или идентични с предмета на поръчката, поради което получава – 10 точки 

 

2. за участие в качеството си на Специалист част Геодезия в брой обекти/строежи от 

ниско строителство - площадкови, линейни  и други строежи от  техническа инфраструктура  

за 1 обект/строеж – 1 точка; 

за 2 обекта/строежа – 5 точки и 

за 3 и по-вече обекта/строежа –10 точки; 

 

„ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол са посочили, че Специалист част Геодезия е участвал в 5 бр. 

обекти от ниско строителство - площадкови, линейни  и други строежи от  техническа 

инфраструктура , поради което получава – 10 точки 

 

 

3. за участие в качеството си на експерт, осигуряващ здравословни и безопасни 

условия на труд в брой строителни обекти 

за 1 обект/строеж – 1 точка; 

за 2 обекта/строежа – 3 точки и 

за 3 и по-вече обекта/строежа –5 точки; 

„ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол са посочили, че Специалист в качеството си на експерт, 

осигуряващ здравословни и безопасни условия на труд е участвал в 5 бр. строителни обекти 

поради което получава – 5 точки 

 

4. за участие в качеството си на Отговорника по контрола на качеството в  брой 

строителни обекти 
за 1 обект/строеж – 1 точка; 

за 2 обекта/строежа – 3 точки и 

за 3 и по-вече обекта/строежа –5 точки; 

 

„ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол са посочили, че Отговорника по контрола на качеството е 

участвал в 5 бр.строителни  обекти, поради което получава – 5 точки 

 

Обща оценка за Техническо предложение  П1 = 10+ 10+5+5 = 30 точки  

 

 Начин за определяне на оценката по показател П2 – „Ценово предложение за 

изпълнение на поръчката“: 

 Оценка по показател П2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката 

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се 

установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 

участие в процедурата. 

 Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула: 

 Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в 

комплексната оценка –70 точки. 
 

 Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника 

се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева): 
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П2     = 

  Предложена минимална обща цена в лева 

* 70 Предложена обща цена от участника 

в лева 

 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото 

предложение е 70 точки. 

Предвид подадената само една оферта, Комисията не може да приложи формулата за П2, 

поради което сравнява предложената цена от участника с прогнозната стойност на поръчката 

посочена в Обявата на Възложителя, която е 131 701,73 лв без ДДС. Предложената цена на 

участника не надвишава  прогнозната стойност на Възложителя, поради което Комисията реши да 

присъди на участника максимална оценка за показател П2 – 70 точки. 

 

 Във връзка с постъпване на само една оферта чл.72 от ЗОП е неприложим. 

 

По точка 3 от дневния ред: 

Въз основа на така направени констатации Комисията взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

 I. Класира участниците в избора на изпълнител, чрез събиране на оферти с обява  с 

предмет: „Изграждане на парк със спортен сектор и детски площадки в с. Петко Каравелово- 

етап I- Спортния сектор с два от основните алейни подхода към него, както и прилежащите 

около него настилка”, както следва: 

1. На първо място: „ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол с  предложена обща цена в размер на 

129 902,09 лева без ДДС или 155 882,51 лева с ДДС. 

      

 II. Предлагат на Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет„Изграждане на парк със спортен сектор и детски площадки в с. 

Петко Каравелово- етап I- Спортния сектор с два от основните алейни подхода към него, 

както и прилежащите около него настилка”, с „ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол със седалище и 

адрес на управление: гр. Ямбол, ул.”Елена Янкова” № 8, ЕИК 128560059 с управител Христо 

Атанасов Христов. 

Мотиви за избора: 

1. Участинкът „ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол отговаря на изискванията на Възложителя – 

критерий за подбор по Правоспособност за упражняване на професионална дейност, а именно 

за ІV-категория строежи, от ІV група - строежи от благоустройствената инфраструктура съгласно 

ПРВВЦПРС. 

2. Учасникът отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на Икономическо и 

финансово състояние, а именно наличие на Застрахователни полици, с валидност покриваща 

периода на изпълнение на поръчката,  съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ по Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството/02.03.2004г. 

 3. Участникът отговаря на изискванията на Възложителя за последните 5 години, считано 

от датата на подаване на офертата да е изпълнил СМР, сходно  с предмета на поръчката.  

Под „обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката” се разбира: 

  - Изпълнение на СМР или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на 

спортни площадки и паркови или тротоарни  настилки, от IV група строежи по 

ПРВВЦПРС.     
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4. Участникът отговаря на изискванията на Възложителя за наличие на сертификати, които 

удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството 

и за управление на околната среда с предметен обхват в областта на  строителството. 

 5. Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя. Предложеният срок 

за изпълнение не надвишава максимално допустимия срок посочен от възложителя. 

Във връзка с горе изложеното офертата на „ИМСТИ” ЕООД гр. Ямбол напълно отговаря 

на минималните изисквания на Възложителя. 

           Комисията приключи работата си  на 14.05.2019 г. в 11:00 часа. 

           Настоящият протокол се състави в един екземпляр.  

           Протоколът заедно с цялата документация по проведения избор на изпълнител на 

настоящата обществена поръчка да се предаде на възложителя на поръчката за утвърждаване. 

 

 

Комисия: 

 

               

Председател: ..…………..…….. /инж. Лариса Тодорова/ 

         

            Членове: 

     

              1…………………/Мариана Георгиева/  

 

   2........................... /Стефка Буюклиева/ 

               

 

 

Заличено на основание чл. 36а,ъал. 3 от ЗОПал.
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