ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
с предмет: „Изработване на Общ устройствен план на Община Георги Дамяново,
Екологична оценка н Оценка за съвместимост”
О

МЯН ВО ОБ

ИНАГЕОРГИД

ПРОТОКОЛ

МОНТАНА

МІЈ

Днес 17.05.2016г. в 11:00 часа в заседателната зала на община Георги Дамяново в
изпълнение на Заповед Мз 108 от 17.05.2016 г. на Кмета на община Георги Дамяново се събра
комисия в състав: Председател: адв. Цветан Димитров - юрист
Членове:
Павлина Алексова директор д-я „ФС ”
Ралица Стаматова - строителен инженер

-

със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по открита процедура по реда на
чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изработване на Общ
устройствен план на Община Георги Дамяново, Екологична оценка н Оценка за

съвместимост”.

Процедурата е открита с Решение
Дамяново.
1.

Ме

81

от 11.04.2016г. на Кмета на община Георги

2. Срокът за подаване на оферти за участие е 16.05.2016 г.

-

16:00 часа.

Комисията се запозна със списъка по чл. 68, ал. 1 от ЗОП на участниците.
От регистъра на постъпилите оферти, комисията констатира, че са постъпили 4 (четири)
оферти в деловодството на община Георги Дамяново, подадени от следните участници:
1. ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп”, гр. София ~ Вх.ЈЧ'2 3000-5490/ 13.05.2016г., 16:00ч.
2. „Национален център за териториално развитие” ЕАД, гр. София Вх.ЈЧ'9 3000-5498 /
14.05.2016г., 11:48ч.
3. ДЗЗД „Дамяново 2016”, гр. София - ВхЈЧЪ 3000-5501 / 16.05.2016г., 09:58ч.
4. „Стоарх” ЕООД, гр. София - ВхЈЧїЈ 3000-5507/16.05.2016г., 14:52ч.
На публичното отваряне на офертите не присъстваха участници в процедурата, техни
упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други
лица, имащи право да присъстват съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
След като се запознаха с Регистьра на подадените оферти и описаните в него участници,
членовете на комисията, в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 3 от ЗОП, попълниха
1
декларации за съответствие с обстоятелствата по чл. 35, ал.
от ЗОП и за спазване на
35,
2
ЗОП.
ал. от
изискванията на чл.
Комисията констатира, че офертите и на четиримата участници са представени в указания от
възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Представени са в
запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост. Върху пликовете участниците са
посочили необходимата информация, изискуема от възложителя.
Комисията пристъпи към отварянето на офертите и проверка на съдържанието им по реда на
тяхното постъпване. При отваряне на всяка една от офертите, комисията стриктно спазваше
реда, указан в разпоредбите на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
- ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп”, гр. София Обединение със седалище
.Мн
47, ет. 3, ЕИК 1755839
и адрес на управление: гр. София, ул. „Отец Паисий”

Участник Ле

1

-

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
с предмет: „Изработване на Общ устройствен план на Община Георги Дамяново,
Екологична оценка и Оценка за съвместимост"
Гражданското дружество е обединение на фирмите: „ВИЗУРА” ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. София, Район Лозенец, бул. „Арсеналски” М 77, ет. 5, ап. 10, ЕИК

131014508, представлявано от управителя Огнян Димитров Бъклов, „ГЕОЦЕНТЪР” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. София, Район Витоша, ж.к. „Бъкстон”, ул.
„Белмекен”, бл. 38, вх. Г, ет. 1, ап. 73, ЕИК 175119329, представлявано от управителя
Светлозар Красимиров Благоев и „УРБАНО” ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. София, ж.к. „Света Троица”, бл. 203, вх. В, ап. 43, ЕИК 131428797, представлявано от
управителя Диана Петкова Иванова.
Комисията констатира, че офертата е подадена в един плик с ненарущена цялост. В
него се откриха 3 непрозрачни плика с ненарушеиа цялост - ПЛИК 1, с надпис “Документи за
подбор”, ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК 3 с надпис
“предлагана Цена”. Тримата членове на комисията подписаха ПЛИК 3 с надпис “предлагана
Цена” и документите, съдържащи се ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката”. Същите не бяха подписани от представител на друг участник поради липса на
такъв.
Комисията отвори ПЛИК 1, съдържащ 1 брой папка, оповести документите,
съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП.
При проверката не бяха открити несъответствия.

Участник М

2 -

„Национален център за териториално развитие” ЕАД, гр. София

~

със

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин" Не 16-20, ЕИК 130175896,

представлявано от Веселинка Русева Троева представител.
Комисията констатира, че офертата е- подадена в един плик с ненарушена цяло . В
него се откриха 3 непрозрачни плика с ненарушена цялост - ПЛИК 1, с надпис “Документи за
подбор”, ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и ПЛИК 3 с надпис
“предлагана Цена”. Тримата членове на комисията подписаха ПЛИК 3 с надпис “предлагана
Цена" и документите, съдържащи се ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката”. Същите ие бяха подписани от представител на друг участник поради липса на
такъв.

Комисията отвори ПЛИК 1, съдържащ 1 брой папка, оповести документите,
съдържащи се в него и провери съотв ствието им със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП.
При проверката не бяха открити несъответствия.

ДЗЗД „Дамяново 2016”, гр. София - Обединение със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Голаш” Не 2, бл. 1, ет.12, ап.45. Дружество е обединение на
(рирмттте: „КИЙСТОУН МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр.
София, ул. „Голаш” Ле 2, бл. 1, ет.12, ап.45, ЕИК 201571961, представлявано от управителя
Христо Димитров Гиргинов, „АРКСИ” ООД, със седалище и адрес на управление гр.
СофІтя, ул. „Околчица”, бл. 3, вх. А, ет. 6, ап. 15, ЕИК 831253415, представлявано от
управителя Ангел Петров Прокопиев, „ГЕОГРАФИКА” ООД, със седалище и адрес на
управление гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 387, ап. 48, ЕИК 200062954, представлявано от
Веселина Колешева-Димитрова и Сттмонттто Гушев управители и „П-ІОиайтсд” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Софртл, бул. „Климент Охридски” Ме 14, ет.5, ЕИК
131572936, представлявано от управителя Петър Господинов Петров.

Участник Ла

3 -

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда иа чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
с предмет: „Изработване иа Общ устройствен план на Община Георги Дамяново,
Екологична оценка и Оцеика за съвместимост"
Комисията констатира, че офертата е подадена в един плик с ненаруцхена цялост. В
него се откриха 3 непрозрачни плика с ненарушена цялост - ПЛИК 1, с надпис “Документи за
подбор”, ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК 3 с надпис
“предлагана цена”. Тримата членове на комисията подписаха ПЛИК З с надпис “предлагана
цена” и документите, съдържащи се ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката". Същите не бяха подписани от представител на друг участник поради липса на
такъв.

Комисията отвори ПЛИК 1, съдържащ 1 брой класьор, оповести документите,
съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП.
При проверката не бяха открити несъответствия.

Участник

М: 4

~

„Стоарх” ЕООД, гр. София - със седалище и адрес на управление: гр.

София, Район Лозенец, ул. „Галичица" Не 46, етаж 1, ЕИК 131022095, представлявано от
Николай Стоянов Цветков управител.
- че офертата е подадена в един плик с ненарушена цялост. В
Комисията констатира,
него се откриха 3 непрозрачни плика с ненарущена цялост - ПЛИК 1, с надпис “Документи за
подбор”, ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и ПЛИК 3 с надпис
“предлагана Цена”. Тримата членове на комисията подписаха ПЛИК 3 с надпис “Предлагана
цена” и документите, съдържащи се ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката". Същите ие бяха подписани от представител на друг участник поради липса на
такъв.
Комисията отвори ПЛИК 1, съдържащ 1 брой папка, оповести документите,
съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП.
При проверката не бяха открити несъответствия.
СЛСД ИЗВЪРШВЗНСТО
ОТ

на ГОРСПОСОЧСНИТСДСЙСТВИЯ КОМИСИЯТЗ ПрИКЈІІОЧИ

личната ЧдСТ

заседанието СИ.

Котиисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл.72 във
връзка с чл. 68, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП

Наст

ЯІЦИЯТ ПРОТОКОЛ е СЪ

тавен И е ПОДІІИСЗН В

ЕДИН СКЗСМПЛЯР.

КОМИСИЯ:

Членове:

/Павпина Алексова/

Г ОРГИ АМЯНОВОО

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
о

крита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
с предмет: „Изработване на Общ устройствен план на Община Георги Дамяново,
Екологична оценка и Оценка за съвместимост"

ПРО

ОКОЛМІЗ

Днес 08.06.2016г. в 10:00 часа в Заседателната зала на община Георги Дамяново в изпълнение
на Заповед Мз 108 от 17.05.2016 г. на Кмета на община Георги Дамяново се събра комисия в
Председател: адв. Цветан Димитров - юрист
състав:
Членове:
Павлина Алексова директор д-я „ФСД”
Ралица Стаматова ~- строителен инженер
със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по открита процедура по реда на
чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изработване на Общ
устройствен план на Община Георги Дамяново, Екологична оценка и Оценка за

съвместимост”.

Комисията продьлиси работата си на закрито заседание. В съответствие с изискванията
1
на чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП комисията пристъпи към проверка на документите в ПЛИК
за
и/или
подбор,
и/или
с
липсващи документи,
несъответствие
критериите за
наличие на
фактическа
и
както
следва:
нередовност, включително
грешка установи,

Участник

Кв 1

- ДЗЗД „Консорциум Урбаи Груп", гр. София

- При прегл да на

документите на Участника, комисията констатира:
1. Съгласно т. Документация за участие т.2 . Общи изисквания и
право на участие: В случай,
че участникът е обединение, което не е регистрирано като юридическо лице, участниците в
обединението сключват споразумение, което следва да е нотариално заверено. Документът се
представя от участника като заверено копие подпис на представляващия участника и печат
- „вярно с оригинала”. Договорът за създаване
на водещото дружество в обединението и гриф
на обединение трябва да е с нотариална заверка на подписите и да отговаря на следните
изисквания:
да е посочен възложителят и уникалният номер на процедурата в Регистъра за
обществени поръчки на АОП, за която се обединяват;
да е определено лице, което ще представлява обединението и ще подписва документите
за целите на поръчка а;
да е описана формата на участие на всеки от съдружниците в обединението парично
участие, човешки ресурси или друго;
да е отразено, че водещият член на обединението е упълномощен да задължава, да
получава указания за и от името на всеки член на обединението;
да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за
изпълнението на договора;
да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия
период за изпълнение на договора;
да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по
време на изпълнението на договора;
да е записана банковата сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие.
В приложените Документи Участникът е приложил Договор за учредяване на
консорциум от
29.10.2008 г., нотариално заверен, между „ВИЗУРА“ ЕООД, „ГЕОЦЕНТЪР “ЕООД“ и
„УРБАНО“ ЕООД и Анекс към гореописаннят договор. Представеният Договор и Анекс не
отговарят на изискванията на възложителя. В тях не са посочени възложителя и уникалният
номер на процедурата в Регистьра за обществени поръчки на АОП, за която се обединяват
участниците в обединението и Анексът няма нотариална заверка на подписите.

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените п ръчки (ЗОП)
с предмет: „Изработване на Общ устройствен план иа Община Георги Дамяново,
Екологична оценка и Оценка за съвместимост"
2. Съгласно т. Ш.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществената поръчка за
Експерт 4 се изисква като минимум участие в най-малко 3 (три) разработки в областта на
устрой твеното планиране и най-малко 3 (три) разработки в областта на изготвянето на
специализирани кадастрални и топографски карти и планове. За Екперт 4 Светлозар
Красимиров Благоев е представена информация за участие в повече от 3 разработки в
областта на устройственото планиране, но не е представена информация за участието на
експерта в най-малко 3 разработки в областта на изготвянето на специализирани кадастрални
и топографски карти и планове.
3. Съгласно Раздел У. Пълно описание на предмета на поръчката, т. 2.4.1. Минимални

изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците от
Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, Участникът
трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ съответните ключови
експерти. Не се допуска експертите от приложения списък да участват в офертата на повече
от един участник в откритата процедура. В Списъка на екипа от експерти за изпълнение на
поръчката (Образец Ле 10) като Експерт 5 Участникът е посочил инж. Снежанка Владова
Гергова. Същият експерт (видно и от посочените лични данни на лицето) е включен и в екипа
на Участник Мз 3 в процедурата - ДЗЗД ,ДАМЯНОВО 2016".
4. Съгласно т. ІІІ.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществената поръчка за
Експерт 9 се изисква като минимум участие като ръководител в изготвянето на най-малко 3
(три) Екологични оценка (ЕО) на планове или програми и в изготвянето на най-хяалко 3 (три)
ОВОС на инвестиционни предложения, включително Ръководител колектив на най-малко 1
(една) от тях. За Екперт 9 Пламен Пенчев Станев е представена информация за участие в
изготвянето на повече от 3 Екологични оценка на планове или програми и в изготвянето на
повече от 3 ОВОС на инвестиционни предложения, но не е представена информация за
1
участието на експерта като Ръководител колектив на най-малко от тях.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: На основание чл.68, ал.

7 н ал.8

от ЗОП определя срок от 5
работни дни от получаване на настоящия протокол, в който участникът следва да представи
липсващите документи и/или да отстрани посочените нередовности.

Участник

2

- „Национален център за териториално развитие" ЕАД, гр. София - При

прегледа на документите на Участника, комисията констатира:
Съгласно т. 111.23) Технически възможности от Обявлението за обществената поръчка за
Експерт 9 се изисква като минимум висше образование с образователно-квалттфгткациоъита
степен "магистър", специалност „Екология” или еквивалентна. За Екперт 9 Веселина Русева
Троева е представена информация за висше образование с образователно-квалификацнонна
Научна област 021709 Териториално и Ландшафтно устройство и
степен "доктор"
Ландшафтно планиране и за висше образование с образователно~
градоустройство
квалификационна степен "магистър", специалност
рхитектура”, но не е представена
информация за висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър",
специалност „Екология” или еквивалентна на експерта.

-

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: На основание чл.68, ал. 7 и ал.8 от ЗОП определя срок от 5
работни дни от получаване на настоящия протокол, в който участникът следва да представи
липсващите документи и/или да отстрани посочените нередовности.
ДЗЗД „Дамяново 2016”, гр. София При прегл да на документите на
Участника, комисията констатира:
1. Съгласно Раздел У. Пълно описание на предмета на поръчката, т. 2.4.1. Минимални

Участник

.Мз

3

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените п ръчки (ЗОП)
с предмет: „Изработване на Общ устройствен план на Община Георги Дамяново,
Екологична оценка и Оценка за съвместимост”
изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците от
Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка,
Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ съ тветннте
ключови експерти. Не се допуска експертите от приложения списък да участват в офертата
на повече от един участник в откритата процедура. В Списъка на екипа от експерти за
изпълнение на поръчката (Образец Мз 10) като Експерт 5 Участникът е посочил инж.
Снежанка Владова Гергова. Същият експерт (видно и от посочените лични данни на лицето)
1
в процедурата - ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН
е включен и в екипа на Участник Мз

ГРУП”.
2. Съгласно Раздел У. Пълно описание на предмета на поръчката, т. 2.4.2. Изискуеми
документи и информация от Документацията за участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка, Участникът следва да представи доказателства за техническите си
възможности съгласно чл.51 от ЗОП, включително: Декларация за софтуер - по Образец МІ
13 от документацията. В офертата си Участникът е представил Декларация за софтуер
- по
Образец М 13, попълнена и подписана от Ангел Петров Прокопиев, в качеството му на
управител на „АРКСИ” ООД. Участникът не е представил Декларация за софтуер - по
Образец .МІ 13, попълнена и подписана от Христо Димитров Гнргинов, в качеството му на
представляващ ДЗЗД ”ДАМЯНОВО 2016”.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: На основание чл.68, ал.

7 и ал.8

от ЗОП определя срок от 5
работни дни от получаване на настоящия протокол, в който участникът следва да представи
липсващите документи и/или да о рани посочените нередовности.

Участник М 4 - „Стоарх” ЕООД, гр. София - При прегледа на документите на Участника,

комисията констатира:
1. Съгласно т. ІІІ.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществената поръчка
Участниците в настоящата процедура следва да са изпълнили успешно договор/и за
предоставяне на услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката общо за последните
три години, считано до крайната дата за подаване на оферти, или в зависимост от датата, на
която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под „уелуги, идентични или сходни
с предмета на поръчката” се разбира: дейности по изработване на концепция и/или схема за
пространствено развитие и/или общ устройствен план и/или ПУП (подробен у тройствен
план за регулация и/или застрояване на населено място или част от населено място, работен
устройствен план, парцеларен план, план за улична регулация) и/или дейности по ЗКИР
и/или териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране
(вклзадания за изработване на ОУП, експертни становища и др.под.) и екологични оценки и
оценки за съвместимост на планове и програми и ОВОС. Участниците следва да представят
Списък - декларация с изпълнен/и договор/и за предоставяне на услуги, идентични или
сходни с предмета на поръчката общо за последните три години, считано до крайната дата за
подаване на оферти, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е
започнал дейността си. Под „услугн, идентични или сходни с предмета на поръчката” се
разбира: дейности по изработване на концепция и/или схема за пространствено развитие
и/илн общ устройствен план и/или ПУП (подробен устройствен план за регулация и/или
застрояване на населено място или част от населено място, работен устройствен план,
парцеларен план, план за улична регулация) и/или дейности по ЗКИР и/или териториални
проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране (вклзадания за изработване на
ОУП, експертни становища И др.под.); екологични оценки и оценки за съвместимост на
планове и програми и ОВОС (Образец М99 от документацията). Декларацията следва да
включва наименоване на договора/ите, стойност, дата на изпълнение и получател и да бъде

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
с предмет: „Изработване на Общ устройствен план на Община Георги Дамяново,
Екологична оценка и Оценка за съвместимост”
придружена от доказателства съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП - удостоверение, издадено от
получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е
публикувана информация за доставката или услугата. Участникът е представил Списък по
Ме 9),
в който е посочил четири договора за предоставени
чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (Образец
1. ПУП ПР3
услуги:
на с. Новоселци, Община Видин, . Планово задание И опорен план за
изработване на ОУП на община Брегово; 3. ПР3 на части на гр. Кърджали Централна
- план на
градска част, Стара градска част и Източна индустриална зона; 4. Общ тройствен
Община Алфатар, като е приложил доказателства съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП
удостоверения от получателите на услугите. В Списъка по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (Образец
Ме 9) Участникът
не е посочил изпълнени договори за предоставяне на услуги за изработване

на ОВОС.
2. Съгласно т. 111.23) Технически възможности от Обявлението за обществената поръчка за
Експерт 4 се изисква като минимум участие в най-малко 3 (три) разработки в областта на
устройствеиото планиране и най-малко 3 (три) разработки в областта на изготвянето на
специализирани кадастралии и топографски карти и планове. За Екперт 4 Радослава
Георгиева Цветкова е представена информация за участие в повече от 3 разработки в
областта на устройственото планиране, но не е представена информация за участието на
експерта в най-малко 3 разработки в областта на изготвянето на специализирани кадастралии
и топографски карти и планове.
3. Съгласно т. НІ.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществената поръчка за
Експерт 6 се изисква като минимум участие в най-малко 3 (три) разработки в областта на

проектирането на външни ВиК мрежи на селищни структури и/или системи или части от тях,
или еквивалентни. За Екперт 6 Евгения Василева Гунева е представена информация за
участие в повече от 3 разработки в областта на устройственото планиране, но не е
представена ттнформация за участието на експерта в най-малко 3 разработки в областта на
проектирането на външни ВиК мрежи на селищни структури и/или системи или части от тях.
4. Съгласно т. ПІ.2.3) Технически възможности от Обявлението за обществената поръчка за
Експерт 11 се изисква като минимум висше образование образователно-квалификационна
степен „магистър” специалност „Геология” или „Инженерна теология”, с пълна проектантска
правоспособност, с професионален опит по специалността и участие в най-малко 2 (две)
разработки в областта на проучвания свързани със сеизмичното районираие на селищни
структури/системи, хндрогеоложки и/или инженерногеоложки проучвания. За Екперт 11
Красимира Светославова Станева е представена информация за висше образование
образователно-квапификационна степен „магистър” специалност „Геология” и за
професионален опит по специалността, но не е представена информация за наличието на
пълна проектантска правоспособност на експерта и за участието на експерта в най- малко 2
разработки в областта на проучвания свързани със сеизмичното райониране на селищни
структури/системи, хндрогеоложки и/или инженерногеоложки проучвания.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: На основание чл.68, ал.

7 и ал.8

от ЗОП определя срок от 5
работни дни от получаване на настоящия протокол, в който участникът сл два да представи
липсващите документи и/или да о рани посочените нередовности.
Комисията приключи работа в 15.30 ч. На основание чл. 68, ал.7 и ал. 8 от ЗОП комисията
състави настоящия протокол, копие от който да бъде изпратен на всички участници.
Протоколът да се изпрати на участниците по пощата с обратна разниска или по куриер.
Комисията ЩЕ ПРОДЪЛЈКИ работа на закрито ЗЗССДЗНІІС СПСД
на

ДОПЪПННТСЛНІТТС ДОКУМСНТИ.

ИЗТИЧННСТО на

срока за ПОЛУЧЗВЕІНС

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
с предмет: „Изработване на Общ устройствен план на Община Георги Дамяново,
Екологична оценка и Оценка за съвместимост”
Документи и информация, постъпили в деловодството на Община Георги Дамяново след
изтхтчане на определения срок, няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по
пощата с препоръчано писмо или по куриер, Участникът следва да се съобрази с последната
дата за постъпване на допълнителните документи и информация. Когато пос дният ден от
срока е неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден.
НЗСТОЯЩНЯТ ПРОТОКОЛ е

съставен И

КОМИСИЯ:
Председател:

Членове:

1.

/Павлина Алексова/

С ПОДІІИСЗН В ЕДИН СІСЗСМПЛЯР.

