
 

 

 

УТВЪРДИЛ:.............. 

Директор ТП ДЛС ШЕРБА 
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

04.03.2020г 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№1/04.03.2020г. 

 
          На 04.03.2020 г. от 10:00 часа, комисия, определена със Заповед № 147/04.03.2020г. 

на директора на  ТП ДЛС Шерба,   в състав: 

Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- зам.директор при ТП ДЛС Шерба 

         Членове:1.(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- РСО-главен счетоводител  при ТП 

ДЛС Шерба 

                        2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

          се събра със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите, като определи оферта , съобразно предварително утвърдените показатели за 

оценка на офертите : икономически най-изгодната оферта, относно открита 

процедура,  с предмет: „Извършване на ремонти , текущо  техническо обслужване , 

техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни 

технически прегледи с резервни части, смазочни материали  , антифриз и други  

консумативи,  доставени от  изпълнителя  за  служебни  автомобили марка 

„Тойота“  на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, 

местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа 

спецификация“, съгласно Заповед №414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – 

Шумен,  открита с Решение №45/24.01.2020г на зам.директора на ТП  ДЛС Шерба, по 

заместване, съгласно Заповед  №24/16.01.2020г. на директора на СИДП ДП Шумен. 
          Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра на АОП 
№02711-2020-0018 и публикувана в Профила на купувача на интернет адрес -  
https://wp.me/p82oGs-duE. 

           Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

          В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително 

обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата 

процедура, а именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10,00 часа на 

04.03.2020 г.;  

          -получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и 

подписване на декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП от членовете на комисията; 

          -проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с  изискванията на 

ЗОП и определените от възложителя условия от външна страна; 

https://wp.me/p82oGs-d4k
https://wp.me/p82oGs-d4k
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          -комисията ще отвори опаковките с офертите съгласно ЗОП и ППЗОП по реда на 

постъпването им и ще провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести останалите  документи;  

           -подписване на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото 

предложение на всеки от участниците депозирали оферта; 

          - след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в 

което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и критериите 

за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

           - в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за допускане и 

подбор комисията ще извърши преглед и оценка на техническото предложение на 

кандидата и ще определи дата и час за отваряне и оповестяване на ценовото предложение  

         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДЛС Шерба, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 02.03.2020г.  , 

такива  са  постъпили от , както следва: 

1. Оферта от „Венци Шумен“ ЕООД, гр.Шумен, ул.Симеон Велики №12, ЕИК 

200580416, с вх.№952/28.02.2020г., час на постъпване: 13.00 часа 

        Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на 

чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 

         Председателят на комисията обяви, че кандидатите участващи в процедурата или 

техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово 

осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията. 

          В залата не присъстваха представители на участниците и други външни лица, за 

което бе съставен присъствен лист, приложен към настоящия протокол. 

          Направена бе разпечатка към 04.03.2020г от извършената от страна на комисията 

служебна проверка на актуалното състояние на кандидатите в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията и същите са приложени към документацията  

          Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на постъпването им. 

          Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за 

участие в процедурата и обяви, че комисията ще отваря пликовете по реда на 

постъпването им и ще проверява съответствието на офертите , съгласно изискванията на 

ЗОП и ППЗОП на този етап от работата си в съответствие с принципите за публичност 

на процедурата. 

         Съобщи се, че комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидата 

данни , както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни 

доказателства за обстоятелствата посочени в офертата. 

          Комисията констатира, че пликовете с офертите  е с ненарушена цялост. 

 

        1.Фаза на проверка за съответствието на офертите- отваряне по реда на тяхното 

постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното 

съдържание: 

        

        Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на   „Венци Шумен“ 

ЕООД 

       



       При отваряне на опаковката  се установи следното съдържание: 

 

1. Заявление за участие , включващ и Опис на представените документи (в 

оригинал); 

2. ЕЕДОП на магнитен носител- CD; 

3. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя- в оригинал; 

4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни- в оригинал; 

5. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  

 

       Председателят на комисията и всички членове подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение. Не беше предложено на 

представители на присъстващите участници да подпишат плика с „Предлагани ценови 

параметри“  и техническо предложение,  т.к. такива не присъстваха на публичното 

заседание на комисията. 

 

      Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията. 

      Комисията преустанови своята работа на 04.03.2020г. в 10.15 часа. 

      Като определи, че следващото заседание ще се проведе на 04.03.2020г. от 10.15 часа 

в административната сграда на ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово,  обл.Варна, ул.Дунав 

№8 

 

      На 04.03.20120. от 10.15 часа, комисията на закрито заседание извърши следното: 

      1.Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на Възложителя- 

детайлно разглеждане на офертите, относно наличието и редовността на 

представените документи за личното състояние на участниците. 

 

     1.1.Оферта от „Венци Шумен“ ЕООД 

        При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че 

участникът е представил следните документи , съгласно приложения опис: 

     Заявление за участие, което включва: 

     -Опис на представените документи; 

     -Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) представен на 

магнитен носител – CD с прикачен pdf файл , изготвен по образеца приложен към 

ел.досие на поръчката, коректно попълнен и подписан с електронен подпис на 

управителя- Венцислав Василев Маринов  на 27.02.2020г. в 14:44 часа. 

         По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания 

изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира 

следното:  

        По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното 

състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 

от ЗОП. 

       Констатации- участникът в ЕЕДОП е обявил липсата на основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП.  

        Участникът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да 

използва подизпълнител или ресурсите на трети лица. 

        По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се Технически и 

професионални способности.    



      - Констатации- Участникът е попълнил  коректно разделите относно част критерии 

за подбор по отношение на Технически и професионални способности    

       -Представена е декларация за съгласие за обработване на лични данни, подписана от 

управителите на дружеството. 

          Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на 

участника, както и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и 

професионални способности, съгласно определените от Възложителя минимални 

критерии за подбор;  ЕЕДОП на кандидата е  подписан с валиден електронен подпис на 

управителя на дружеството, съгласно  вписаните данни по партидата на дружеството в 

Търговски регистър при АВ  относно начина на представляване ,  поради което  

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

  Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника „Венци Шумен“ ЕООД 

 

      2.Фаза на разглеждане на Техническото предложение на участниците и 

преценка за съответствието им с предварително обявените условия на 

възложителя. 

 

      2.1.Оферта от „Венци Шумен“ ЕООД 

      Участника е направил следното предложение за изпълнение предмета на поръчката: 

 

         I.След запознаването ни с решението, обявлението и документацията на настоящата 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонти , текущо  техническо обслужване 

, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически 
прегледи с резервни части, смазочни материали  , антифриз и други  консумативи,  
доставени от  изпълнителя  за  служебни  автомобили марка „Тойота“  на ТП Държавно 

ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на 

ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“ , предлагаме да организираме и 

изпълним поръчката в съответствие с Техническата спецификация на възложителя, при 

спазване на съответните професионални стандарти, за следните амтомобили , предмет на 

поръчката: 

  Автомобил   Държавен година Вид гориво 

№  марка  и модел Вид контролен   

      номер   

1 Тойота Хайлукс 2.5 Д 4 Д товарен  В 45-23 РН 2006 дизел 

2 Тойота Хайлукс 2.5 Д 4 Д товарен  В 45-22 РН 2006 дизел 

3 Тойота Хайлукс  товарен  В 52-80 РК 2009 дизел 

4 Тойота Хайлукс товарен  В 0114 ВН 2013 дизел 

5 Тойота Хайлукс товарен  В 1392 НР 2014 дизел 

6 Тойота Ланд Круизер лек В 40 84  НА 2007 дизел 

7 Lexuss GS 300 лек  В 1790 ВС 2010 бензин 

    Известно ни е обстоятелството , че  Възложителят има  право да допълва и/или изменя 

списъка с автомобили, собственост на поделението при настъпване на обстоятелства, които не са 

му били известни към момента на възлагане на обществената поръчка или при необходимост от 

бракуване на някое от горепосочените МПС. 



      II.Декларирам, че  сме запознати с предмета и обема на поръчката, като приемаме следните 

изисквания при изпълнението й: 

      Изпълнението на поръчката ще се извършва след предварителна заявка за всеки случай, 

когато възникне нужда от ремонт/техническо обслужване и включва: 

       Изпълнението на всяка заявка започва от момента на предаване на съответния автомобил , 

предмет на настоящата обществена поръчка от възложителя на изпълнителя , като предаването 

се извършва в с.Старо Оряхово,  община Долни чифлик   , обл.Варна от представители на 

възложителя и изпълнителя. В случай, че сервизната база на изпълнителя не се намира на 

територията на с.Старо Оряхово, Община Долни чифлик, обл.Варна, същия поема разходите за 

транспорта до сервиза си и възложителят не дължи плащане за това, като времето необходимо 

за транспорт се включва в срока за извършването на ремонта/ техническото обслужване. 

       В тридневен срок , считано от приемане  на съответния автомобил се извършва диагностика 

(дефектация, определяне на повредата, определяне на частите и консумативите за смяна) и се 

определя необходимото сервизно време за ремонт и/ или техническо обслужване , стойността 

на ремонта/ техническото обслужване , както и необходимите части, материали и консумативи, 

тяхното количество и стойност. 

      След приемането на съответния автомобил следва извършване на ремонта/ техническото 

обслужване , което включва следните примерно изброени дейности: ремонт на двигател, ходова 

част , спирачна система, запалителна уредба, кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, 

диференциал, електроинсталация и текущо техническо обслужване , включващо и смяна на 

консумативи- масла, антифриз; автотенекеджийски и бояджийски услуги- при необходимост; 

диагностика и ремонт на охладително- отоплителна инсталация- при необходимост; доставка и 

монтаж на всички необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на 

техниката резервни части и смазочни материали, антифриз и др.консумативи 

         След извършването на ремонта/ обслужването , изпълнителят предава съответиня 

автомобил на възложителя , като предаването се извършва в с.Старо Оряхово,  община Долни 

чифлик   , обл.Варна  . В случай, че сервизната база на изпълнителя не се намира на територията 

на с.Старо Оряхово, Община Долни чифлик, обл.Варна, същият поема разходите за транспорт 

на автомобилите до с.Старо Оряхово,  община Долни чифлик   , обл.Варна и възложителят не 

дължи плащане за това , като времето за транспорт се включва в срока за извършването на 

ремонта/ техническото обслужване. 

           Всички операции по ремонт и техническо обслужване трябва да се извършват в 

съответствие с препоръките на завода производител за съответния автомобил марка „Тойота“. 

Преди да бъдат вложени и калкулирани в сервизната поръчка , влаганите части и консумативи 

подлежат на одобрение от възложителя относно съотношение цена- качество, с оглед вида на 

съответния автомобил , предмет на обществената поръчка, състоянието и рентабилността на 

извършвания ремонт относно вложения труд, части и консумативи. 

          След извършването на работата , същата се отчита от изпълнителя и се приема от 

възложителя с  подписването на протокол за свършената работа и вложените части, материали 

и консумативи. 

      В случай, че в хода на ремонта/ техническото обслужване е необходимо влагане на части и 

материали непосочени в първоначалната сервизна поръчка се изготвя допълнителна. 

       Въз основа на приемо- предавателен протокол за свършената работа и вложените части , 

изпълнителят издава фактура. 

       Цялостното техническо обслужване и ремонт на автомобилите , обект на настоящата 

обществена поръчка ще се извършва квалифицирано , качествено и съгласно изискванията , 

установени от производителя. 

      При извършването на дейностите ще се влагат резервни части и консумативи, които са нови, 

неупотребяване и отговарят на изискванията за качество в Република България , с гаранция не 

по- малка от дадената от завода производител. При невъзможност/ нерентабилност да се 



осигурят нови резервни части , е възможно да се извърши доставка и монтаж на алтернативни 

или рециклирани такива, само след предварително съгласие на упълномощено от възложителя 

лице по изпълнението на договора. 

       Цените на влаганите резервни части, материали и консумативи, калкулирани в стойността 

на всяка фактура, не следва да са по-високи от продажните каталожни цени на дребно на  

доставчика на изпълнителя, като при поискване от възложителя, изпълнителят следва да 

представя необходимите документи за това (предоставени на изпълнителя от съответния 

доставчик – каталог, ценова листа, стокова разписка и др.), от които да е видна каталожната 

цена на вложените части/материали/консумативи. 

         Заплащането ще се извършва след представяне на фактура и приемо- предавателен 

протокол , а при поискване на Възложителя и копие на документа за закупените от изпълнителя 

и вложени части, материали и консумативи (фактура, стокова разписка). 

Преди да бъдат вложени и калкулирани в сервизната поръчка, влаганите части и 

консумативи, ще бъдат  предлагани на възложителя за одобрение, относно съотношението цена-

качество, с оглед вида на автомобила, състоянието му и рентабилността на вложения труд, части 

и консумативи. Ако цената и качеството не удовлетворяват възложителя, ще му бъдат 

предложени такива, каквито го удовлетворяват. 

       Когато в хода на изпълнение на една сервизна поръчка възникне необходимост от 

извършване на допълнителен обем работи и/ или влагане на допълнителни резервни части и 

консумативи, неупоменати в първоначалната поръчка, изпълнителят ще представи на 

възложителя допълнителна / коригираща сервизна поръчка за утвърждаване, съдържаща вид на 

частите, материалите или консумативите, количествата и цените. 

      Отчитането на свършената работа ще се извършва на база реално изразходеното сервизно 

технологично  време , измервано в сервизни часове от по 60 минути. 

Времето за извършване на отделните дейности по извънгаранционна поддръжка няма да 

превишава стойностите на нормативите, посочени в Наредба 24 от 08.03.2006 г. на Комисията 

за финансов надзор за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за 

застраховането и за Методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени 

на моторни превозни средства. 

      При невъзможност или нерентабилност за отстраняване на повреда на съответиня 

автомобил , предмет на обществената поръчка , изпълнителят ще предостави на възложителя 

експертна оценка за състоянието им. 

      В случай на необходимост и след направена от възложителя заявка, изпълнителят доставя 

на възложителя  резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи. 

       Качеството на извършената работа се доказва като след появата на несъответствието с необходимото 

качество , възложителя уведоми изпълнителя за това и му определи срок за осигуряване на негов  

представител за съставяне на констативен протокол.В случай, че след като е уведомен , изпълнителят не 

прати свой представител за констатиране на некачественото изпълнение в определения от възложителя 

срок , в зависимост от случая, но не по- малко от 1 час, то констативния протокол се съставя от трима 

служители на възложителя и служи за безспорно доказателство за некачествено изпълнение. 

Изпълнителят носи отговорност за представените му за извънгаранционна поддръжка 

автомобили. Негово задължение е да опази приетите в сервизната база МПС от кражба, 

погиване или настъпване на други неблагоприятни последици и/или поражения върху тях. 

Задължението трябва да бъде изпълнено с грижата на добър търговец. 

 

      III.Предлагаме следните срокове и място на изпълнение на поръчката: 

     1.Служебните автомобили на Възложителя, включени в предмета на настоящата процедура, 

ще  бъдат приемани за извънгаранционна поддръжка с предимство след получаване на заявка 

от страна на Въложителя или определено от него лице 

     2.Срок за изпълнение на всяка отделна заявка- 10 (десет) работни дни , считано от 

датата на приемане на съответния автомобил , предмет на обществената поръчка до предаването 



му. При липса на резервни части /материали/ консумативи, изпълнителят подсигурява 

доставката им в срок до 10  /десет/ календарни дни от приемане на автомобила в сервизната 

база. В този случай изпълнителят трябва да уведоми възложителят, като срока за изпълнение 

започва да тече от деня, следващ датата на доставка на необходимите части /материали/ 

консумативи. 

      2.Срок на договора- 12 (дванадесет) месеца , считано от датата на сключване на договора, 

или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя и се прекратява при настъпване на 

всяко едно от двете основания. 

      3.Гаранционен срок (гаранционна отговорност ) по отношени на извършените ремонтни 

работи е – 6 (шест) месеца в условията на експлоатация , считано от датата на подписване на 

протокол за приемане на извършената услуга. 

     4.Гаранцията на влаганите нови и неупотребявани резервни части е равна на гаранцията , 

дадена от завода производител. 

     5.В посочените гаранционни срокове , в случай, че бъдем определени за изпълнител ще 

поемем за своя сметка подмяна на некачествена част и/или отстраняване на повреди , 

възникнали в резултат на некачествено изпълнение. 

    6.Място на изпълнение на поръчката: В сервизна база , находяща се на адрес: гр.Шумен, 

бул.Симеон Велики №12. 
Забележка : посочва се адреса на обекта на изпълнителя , в който ще се извършва услугата) 

    7.Приемаме, че ако сервизната база не е на територията на с.Старо Оряхово, Община Долни 

чифлик, обл.Варна , като изпълнител ще осигурим за своя сметка придвижването на 

съответния автомобил до сервиза, с който разполагаме и връщането му в с.Старо Оряхово 

община Долни чифлик   , обл.Варна  , или осигурим за своя сметка изпълнение на услугата по 

местонахождението му. Разноските за транспортиране и всички съпътстващи разходи в този 

случай са дза наша сметка. 

      8.Приемаме, че дейностите на поръчката се извършват след получаване на заявка от 

Възложителя за всеки отделен автомобил , предмет на обществената поръчка  , подадена по 

телефон, Е-майл или с писмо както следва: тел. 054 874341  Е-майл: shumen@venci.bg, на адрес: 

гр.Шумен, бул.Симеон Велики №12 

           IV. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

      Комисията установи , че предложението за изпълнение на поръчката е по образеца към 

документацията за участие и съдържа всички необходими изявления на участника в посочените 

от възложителя параметри за осъществяване предмета на поръчката.  

      Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се 

съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок за валидност на офертите 

и с проекта на договор. 

 

     Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка , по показател К2-  Наличие на 

оторизация от съответния производител/официален представител за Р. България за извършване 

на дейности по техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и 

подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на производителя за 

автомобили с  марка Тойота , комисията извърши следното: 

 

     Комисията констатира, че  участникът не е представил доказателства за наличие на 

оторизация от съответния производител/официален представител за Р. България за извършване 

на дейности по техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и 

подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на производителя за 



автомобили с  марка Тойота, поради което участникът„Венци Шумен“ ЕООД получава 

следните точки: 

         -при липса на представени доказателства за наличие на оторизация за извършване на 

дейности по техническо обслужване и ремонт за автомобилите от марка  „Тойота“ - 0 точки 

        Оценка по критерии К2 по отношение на „Венци Шумен“ ЕООД: 

 

        К2 = 0: 100 *20, 

        К2 = 0т. 

 

        След обстойно разглеждане на техническото предложение на „Венци Шумен“ ЕООД, 

комисията констатира, че същото отговаря в пълна степен на предварително обявените от 

възложителя изисквания за изпълнение на поръчката и посочени в техническата спецификация 

и документацията за участие. При извършената от комисията проверка не бяха установени 

липсващи или несъответстващи документи и информация. Предвид посоченото, комисията 

допуска участника „Венци Шумен“ ЕООД до следващ етап на процедурата 

 

След извършване на гореописаните действия ,  

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

        На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП: 

       1.Отварянето и оповестяването на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“  да се извърши на 09.03.2020г. от 10.00 часа в ТП ДЛС Шерба, с.Старо 

Оряхово,  обл.Варна, ул.Дунав №8 

       2.Всички участници да бъдат уведомени чрез съобщение в официалния сайт на 

Възложителя, раздел Профил на купувача, на обособеният интернет адрес на поръчката-  

https://wp.me/p82oGs-duE, чрез изпращане на съобщение за това , подписано от 

Председателя на комисията. 

 

      Комисията преустанови своята работа на 04.03.2020г. в 12.35 часа. 

      Настоящият протокол се представи на Възложителя на 04.03.2020г 

     Протоколът съдържа 8 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка            

Председател:    (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)-  

Членове:       1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- 

                       2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)-     

 

 

https://wp.me/p82oGs-d4k
https://wp.me/p82oGs-d4k
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956157&newver=2

