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ПРОТОКОЛ№ 1 

ЗA ПPOBEЖДAHE HA ПPOЦEДYPA ПYБЛИЧHO CЪCTEЗAHИE ЗA BЪЗЛAГAHE 
HA ОБЩЕСТВЕНА  ПOPЪЧKA C ПPEДMET „АКТУАЛИЗАЦИЯ  HA ИЗKYCTBEHO 
OCBETЛEHИE BЪB BPЪЗKA C ИЗПЪЛHEHИE HA ДOГOBOP №  
27/07/2/0/0021/18.09.2017 Г. ЗA OTПYCKAHE HA БЕЗВЪЗМЕЗДНА  ФИHAHCOBA 
ПOMOЩ  HO ПОДМЯРКА  7.2 „ИНВЕСТИЦИИ  B CЪЗДABAHETO, 
ПОДОБРЯВАНЕТО  ИЛИ  РАЗШИРЯВАНЕТО  HA ВСИУКИ  ВИДОВЕ  МАЛКА  HO 
MA ЩА  БИ  ИНФРАСТРУКТУРА " OT MЯPKA 7 „ОСНОВНИ  УСЛУГИ  H 
ОБНОВЯВАНЕ  HA CEЛATA B CEЛCKИTE РАЙОНИ" HA ПPOГPAMATA ЗA 
PAЗBИTИE HA CEЛCKИTE PAЙOHИ  (ПРСР) 2014-2020 Г. CЪФИHAHCИPAHA OT 
ЕЗФРСР" 

Ha 18.05.2018г. от  13.30 часа  в  председателската  стая  в  сградата  на  HAPOДHO 
ЧИTAЛИЩE „ХРИСТО  БOTEB - 1872" гр. Нови  пазар, ул. „Патриарх  Евтимий" №  1, 
се  състоя  първото  публично  заседание  на  комисията  за  провеждане  на  процедура  
публично  състезание  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет  „Актуализация  на  
изкуствено  осветление  във  връзка  с  изпълнение  на  Договор  №  
27/07/2/0/0021/18.09.2017 г. за  отпускане  на  безвъзмездна  финансова  помощ  no 
подмярка  7.2 „Инвестиции  в  създаването, подобряванегпо  или  разширяването  на  
вснчкн  вндове  малка  no лкащаби  инфраструктура" от  мярка  7 ,,Основни  услуги  и  
обновяване  на  селата  в  селските  райони" на  Програмата  за  развитие  на  селските  
райони  (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана  от  EЗФPCP", открита  с  Решение  №  3 от  
25.04.2018г., уникален  №  04630-2018-0002 в  AOП  . 

Процедурата  се  провежда  от  комисия, назначена  със  Заповед  №  28/18.05 .2018г. 
на  Председателя  на  HAPOДHO ЧИTAЛИЩE „ХРИСТО  БОТЕВ  - 1872" гр. Нови  пазар  
- Емил  Христов  Мирчев, в  състав: 

Председател: Данаил  Иванов  — комуникационна  техника  и  технологии; 
Членове: 

1 .Светлана  Тодорова  — юрист; 
2. Даринка  Тотева  — секретар, организатор. 

Резервни  членове: 
• Тодор  Ганчев; 
• Златко  Златев. 

www.eufunds.bg  

Тоэи  документ  е  създаден  в  рамките  наД6ФП  №  27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. no проект  „Обноеяване  и  модерниэация  на  HЧ  
„Христо  Ботее  —1872", гр. Нови  паºар'; който  се  осъществяеа  с  финансоеата  подкрепо  на  подмярка  7.2. „Инвестиции  a 

сьэдаеането, подобряеането  или  разширяването  на  всички  еидове  мапка  no мащаби  инфраструитура"от  мярка  7„Основни  
услуги  и  обноеяеане  на  селата  a селските  район  om Програмата  эа  развитие  на  селските  poOouu за  периода  2014 —2020 г. , 
сьфинансирона  or Европейския  эемедепски  фонд  за  развитие  нo селските  райони. Цялота  отгоеорност  за  съдържанието  нa 
публикоцията  се  нocu or HЧ„Христо  Ботее  —1872", гр. Ноеи  пазар  и  при  никакеи  опстоятепстео  не  може  да  се  счита, че  тоэи  

документ  отраэява  официапното  станоеище  на  Ееропейския  съюз  и  Упраеляеащия  орган  на  ПРСР  2014-2020" 
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HЧ  „Христо  Ботев  - 1872" гр. Нови  пазар  

Съгласно  чл. 48, an. 6 от  ППЗОП  се  подписа  приемо-предавателен  протокол, 
с  който  длъжностното  лице  no приемане  на  офертите  предаде  постьпилите  оферти  на  
председателя  на  комисията  — Данаил  Иванов. 

Председателят  на  комисията  уведоми  членовете  й, че  в  обявения  срок  до  13:00 ч. 
на  17.05.20 18 г., са  постьпили  следните  оферти: 

• Оферта  с  вх. №  131/16.05.2018г., 11:55 ч., подадена  от  „Ел  и  Клима  Корект" 
ООД; 

• Оферта  с  вх. №  134/17.05.2018г., 10:53 ч., подадена  от  „МАГ" ООД; 
• Оферта  с  вх. №  135/17.05.2018г., 10:54 ч., подадена  от  „Прокюрмънт  

Пърформър" ЕООД; 
• Оферта  с  вх. №  136/17.05.2018г., 11:50 ч., подадена  от  „Силком  Инжинеринг" 

ЕООД; 
• Оферта  с  вх. №  137/17.05.2018г., 11:50 ч., подадена  от  ET „Газстрой  - Даниела  

Петрова". 
След  запознаване  със  списъка  с  постьпилите  оферти, всеки  член  на  комисията  

подписа  декларация  съгласно  чл. 51, an. 8 oт  ППЗOП  във  връзка  с  чл. 103, an. 2 от  ЗОП. 

I. ОТВАРЯНЕ  HA ПЛИКОВЕ  C OФEPTИ  

Ha заседанието  не  присъствака  лица  no реда  на  чл. 54, an. 2 от  ППЗОП. 

Комисията  пристьпи  към  отварянето  на  подадените  оферти. 

1. Участник  „Ел  и  Клима  Корект" OOД  
Комисията  констатира, че  участникът  е  представил  оферта  в  запечатана, 

непрозрачна  опаковка  с  ненарушена  цялост. 
Председателят  на  комисията  отвори  запечатаната  непрозрачна  опаковка  и  

оповести  нейното  съдържание, като  установи  наличието  на  документи  no чл. 39, an. 3, 
т. 1 от  ППЗОП  и  непрозрачен  запечатан  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри". 

B съответствие  с  разпоредбата  нa чл. 54, an. 4 oт  ППЗОП  членовете  на  комисията  
подписаха  техническото  предложение  на  участника  и  плик  —„Предлагани  ценови  
параметри". 

Поради  факта, че  на  заседанието  не  присъствака  лица  no реда  на  чл. 54, an. 2 oт  
ППЗОП, не  бякa приложени  разпоредбите  на  чл. 54, ал. 5 от  ППЗОП. 

2.Участник  „МАГ" OOД  
Комисията  констатира, че  участникът  е  представил  оферта  в  запечатана, 

непрозрачна  опаковка  с  ненарушена  цялост. 

www.eufunds.bg  

Този  доиумент  е  съэдаден  е  рамките  наДБФП  №  2 7/0 7/2/0/0 01 2 1/1 8.09.2017 г. no проект „ Обноеяеане  u модернизация  на  HЧ  

„Христо  Ботее  -1872", гр. Ноеи  пазар  ; който  се  осьщестеяеа  с  финансоеата  подкрепо  на  подмярка  7.1. „Инеестиции  е  
създаеането, подобряеането  unu раэширяеането  нa есички  еидоее  малиа  no мащаби  инфраструктура"om мярка  7„Осноени  
успуги  и  обноеяеане  на  селата  е  селските  poOoH or Програмата  30 раэеитие  на  cencкume райони  30 nepuoBa 2014-2020 г. , 
съфинансирана  or Ееропейския  земедепски  фонд  30 разеитие  на  сепските  райони. Цялато  отгоеорност  30 съдържанието  нa 

публикацията  ce HOCU or HЧ„Христо  ботее  -1872'; ap. Hoeu пазар  и  npu нuкaкeu олстоятепстеа  не  може  да  cc счита, че  тоэи  
документ  отразяеа  официалното  станоеище  на  Ееропейския  съюз  и  Упраепяеащия  орган  на  flPCP 2014-2020" 
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Председателят  на  комисията  отвори  запечатаната  непрозрачна  опаковка  и  
оповести  нейното  съдържание, като  установи  напичието  на  документи  no чл. 39, an. 3, 
т. 1 от  ППЗОП  и  непрозрачен  запечатан  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри". 

B съответствие  с  разпоредбата  на  чл. 54, an. 4 от  ППЗОП  членовете  на  комисията  
подписаха  техническото  предложение  на  участника  и  плик  — „Предлагани  ценови  
параметри". 

Поради  факта, че  на  заседанието  не  присъстваха  лица  no реда  на  чл. 54, an. 2 от  
ППЗОП, не  бяха  приложени  разпоредбите  на  чл. 54, an. 5 от  ППЗОП. 

3. Участник  „Прокюрмънт  Пърформър" EOOД  
Комисията  констатира, че  участникът  е  представил  оферта  в  запечатана, 

непрозрачна  опаковка  с  ненарушена  цялост. 
Председателят  на  комисията  отвори  запечатаната  непрозрачна  опаковка  и  

оповести  нейното  съдържание, като  установи  наличието  на  документи  no чл. 39, an. 3, 
т. 1 oт  ППЗОП  и  непрозрачен  запечатан  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри". 

B съответствие  с  разпоредбата  на  чл. 54, an. 4 от  ППЗОП  членовете  на  комисията  
подписака  техническото  предложение  на  участника  и  плик  -„Предлагани  ценови  
параметри". 

Поради  факта, че  на  заседанието  не  присъстваха  лица  no реда  на  чл. 54, an. 2 от  
ППЗОП, не  бяха  приложени  разпоредбите  на  чл. 54, an. 5 от  ППЗОП. 

4. Участник  „Силком  Инжинеринг" EOOД  
Комисията  констатира, че  участникът  е  представил  оферта  в  запечатана, 

непрозрачна  опаковка  с  ненарушена  цялост. 
Председателят  на  комисията  отвори  запечатаната  непрозрачна  опаковка  и  

оповести  нейното  съдържание, като  установи  наличието  на  документи  no чл. 39, an. 3, 
т. 1 от  ППЗОП  и  непрозрачен  запечатан  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри". 

B съответствие  с  разпоредбата  на  чл. 54, an. 4 от  ППЗOП  членовете  на  комисията  
подписаха  техническото  предложение  на  участника  и  плик  - ,,Предлагани  ценови  
параметри". 

Поради  факта, че  на  заседанието  не  присъстваха  лица  no реда  на  чл. 54, an. 2 от  
ППЗОП, не  бяха  приложени  разпоредбите  на  чл. 54, an. 5 oт  ППЗОП. 

5. Участник  ET „Газстрой  - Даниела  Петрова" 
Комисията  констатира, че  участникът  е  представил  оферта  в  запечатана, непрозрачна  
опаковка  с  ненарушена  цялост. 
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Тоэи  документ  е  създаден  е  рамките  на  Д6ФП  №  27/07/2/0/00121/18.09.2017  г. no проект  „Обноеяване  и  модернизация  на  HЧ  

„Христо  ботев  -1872; гр. Нови  паэар  ; който  се  осьществява  с  финансовата  подкрепа  на  подмярка  7.2. „Инеестиции  в  
съэдаването, подобряването  или  разширяването  i-ia всиики  еидоее  молка  no мащоби  инфроструитура"от  мярка  7„Осноени  
услуги  и  обноеяеане  на  селата  в  сепските  район  or Програмата  за  развитие  на  селските  ройони  за  периода  2014-2020 г. , 
съфинансирана  or Ееропейския  эемеделсии  фонд  за  развитие  на  сепските  райони. Цяпата  отгоеорност  за  съдържанието  на  
публикациято  се  носи  or HЧ  „Христо  Bores -1872' гр. ноеи  пазар  u npu никакви  опстоятелстеа  не  може  да  се  счита, че  този  

доиумент  отразяеа  официапното  станоеище  на  Ееропейския  сьюэ  и  Упраепяващия  оргон  на  ПPCP 2014-2020" 
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HЧ  "Христо  Ботев  —1872" гр. Нови  пазвр  

Председателят  на  комисията  отвори  запечатаната  непрозрачна  опаковка  и  
оповести  нейното  съдържание, като  установи  наличието  на  документи  no чл. 39, an. 3, 
т. 1 от  ППЗОП  и  непрозрачен  запечатан  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри". 

B съответствие  с  разпоредбата  на  чл. 54, an. 4 от  ППЗОП  членовете  на  комисията  
подписаха  техническото  предложение  на  участника  и  плик  —„Предлагани  ценови  
параметри". 

Поради  факта, че  на  заседанието  не  присъстваха  лица  no реда  на  чл. 54, an. 2 oт  
ППЗОП, не  бяка  приложени  разпоредбите  на  чл. 54, an. 5 от  ППЗОП. 

C извършването  на  тези  действия, публичната  част  от  заседанието  
приключи  и  комисията  продължи  своята  работа  при  условията  на  закрито  
заседание. 

Ha зaкpитo заседание, провело  се  на  08.06.2018 г. присъстваха  всички  членове  нa 
комисията  и  е  налице  необходимия  кворум  за  вземане  нa валидни  решения. 
Председателят  зaпoзнa останапите  членове  с  изготвения  oт  него  график  зa разглеждане  
и  оценка  на  постъпилите  оферти  за  участие  no настоящата  обществена  поръчка. 

II. HPOBEPKA HA ДOKYMEHTИTE HO ЧЛ. 39, АЛ. 2 OT ППЗОП  ЗA 
CЪOTBETCTBИE C ИЗИCKBAHИЯTA KЪM ЛИЧHOTO CЪCTOЯHИE И  
KPИTEPИИTE ЗА  ПОДБОР, ПOCTABEHИ  OT ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

1. Участник  „Ел  и  Клима  Корект" OOД  
Всички  изискуеми  от  закона  и  възложителя  документи, свързани  с  личното  

състояние  и  критериите  зa подбор  ca представени  oт  участника. 
Ho отношение  нa EEДOП  представен  за  участника  в  Част  III: Основания  зa 

изключване, B: Основания, свързани  с  несъстоятелност, кoнфликти  на  интереси  или  
професионално  нарушение, на  въпроса  „Случвало  ли  се  е  в  миналото  договор  за  
обществена  поръчка, договор  за  поръчка  с  възложител  или  договор  за  концесия  на  
икономическия  оператор  да  е  бил  предсрочно  прекратен  или  да  са  My били  налагани  
обезщетения  или  други  подобни  санкции  във  връзка  с  такава  поръчка  в  мина,лото?" 

участникът  не  е  декларирал  отговор. 
C оглед  гореописаното, съгласно  чл. 54, an. 8 oт  ППЗОП, участникът  разполага  

със  срок  до  5 работни  дни  oт  получаването  нa пpoтoкoлa no чл. 54, ал.7 дa представи  на  
комисията  нoв  EEДOП  и/или  други  документи, които  съдържат  променена  или  
допълнена  информация. 

2.Участник  „МАГ" OOД  
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Този  документ  е  създаден  е  рамките  наДБФП  №  2 7/0 7/2/0/0 0 1 2 1/1 8.09.2017 г. no проект  „Обноеяеане  и  модернизация  на  нЧ  
„Христо  Ботев  —1872", гр. ноеи  пазар'; който  се  осъществява  с  финансовота  подкрепа  на  подмярка  7.2. „Инвестиции  в  

създаеането, подобряването  или  раэширяването  на  всички  видове  малиа  no мащаби  инфраструктура"om мяриа  7,. Основни  
услуги  и  обноеяване  на  селата  е  селските  район  or Програмата  за  разеитие  на  селските  райони  за  периода  2014 — 2020 г. , 
съфинансиранд  am Европейския  земеделски  фoнд  за  развитие  на  селските  райони. Цялата  отговорност  за  съдържанието  на  
публикацията  се  носи  or HЧ„ Христо  Ботев  —1872 ; гр. Ноеи  паэар  и  при  никакви  олстоятелства  не  може  да  се  счита, че  тоºи  

документ  отразява  официапното  становище  на  Ееропейския  съюз  и  Упровляеащия  орган  на  ПPCP 2014-2020" 
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ПPOГPAMA ЗA 
PAЗBИTИE HA CEЛCKИTE PAЙOHИ  

HЧ  „Христо  Ботев  -1872" гр. Нови  пазвр  

Представил  е  всички  документи  и  информация  в  съответствие  с  разпоредбите  на  
ЗOП  и  с  поставените  от  възложителя  изисквания  no начина, посочен  в  Указанието  за  
подготовка  на  офертата  — чат  oт  документацията  за  участие. C оглед  на  това, комисията  
предлага  да  се  допусне  участника  „МАГ" OOД  до  разглеждане  на  техническото  My 
предложение. 

3. Участник  „Прокюрмънт  Пърформър" EOOД  
Всички  изискуеми  от  закона  и  възложителя  документи, свързани  с  личното  

състояние  и  критериите  за  подбор  са  представени  oт  участника. 
По  отношение  на  EEДOП  представен  за  участника  в  Част  III: Основания  за  

изключване, B: Основания, свързани  с  несъстоятелност, конфликти  на  интереси  или  
професионално  нарушение, в  Част  II: Информация  за  икономическия  оператор, A: 

Информация  за  икономическия  оператор  няма  посочено  лице  за  контакт  и  
информацията  към  nero. B Част  II: Информация  за  икономическия  оператор  B: 
Информация  за  представителите  на  икономическия  оператор  са  посочени  имената  и  
датата  на  раждане  на  представителя , no e пропуснато  посочване  на  мястото  на  раждане  
— както  е  посочено  в  указанията  за  попълване  на  ЕЕДОП. B Част  III: Основания  за  
изключване, B: Основания, свързани  с  несъстоятелност, кoнфликти  на  интереси  или  
професионално  нарушение, на  въпроса  „Икономическият  оператор  сключил  ли  е  
споразумения  с  други  икономически  onepamopu, насочени  към  нарушаване  на  
конкуренцията? Ако  „да", моля, опишете  подробно: " участникът  не  е  декларирал  
отговор. 

C оглед  гореописаното, съгласно  чл. 54, an. 8 от  ППЗОП, участникът  разполага  
със  срок  до  5 работни  дни  от  получаването  на  пpoтoкoлa no чл. 54, ал.7 да  представи  на  
комисията  нов  EEДOП  и/или  други  документи, които  съдържат  променена  или  
допълнена  информация. 

4. Участник  „Силком  Инжинеринг" EOOД  
Всички  изискуеми  oт  закона  и  възложителя  документи, свързани  с  личното  

състояние  и  критериите  за  пoдбop са  представени  от  участника. 

www.eufunds.bg  

Този  документ  е  създаден  в  ромките  на  ДБФП  N° 27/07/2/0/00121/18.09.2017 r. no проект  „Обновяеане  и  модерниэация  на  НЧ  

„Христо  ботее  —1872'; гр. Нови  паэар" който  се  осъщестеяеа  C финансоеата  подкрепо  нo подмярко  7.2. „Инвестиции  в  
сьэдаеането, подобряеането  или  разширяването  на  есичии  видоее  мапка  no мащаби  инфраструктура"от  мярка  7„Основни  
ycпyzu u обновяеане  на  селата  е  селските  район  or Пpoapoмama за  развитие  на  селските  P000Hu за  периода  2014-2020 г. , 
съфинансирана  or Европейския  земеделски  фонд  за  раэвитие  на  селските  райони. Цялота  отговорност  за  съдържднието  на  
публикдциятд  се  HOW от  HЧ  „Христо  ботев  —1872'; гр. Нови  паэар  и  при  никакеи  олстоятелстеа  не  може  да  се  счита, че  този  

документ  отразяво  официдлното  станоеище  на  Ееропейския  сьюз  и  упроеляеащия  орган  на  flPCP 2014-2020" 
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ПPOГPAMA ЗA 
PAЗBИTИE HA CEЛCKИTE PAЙOHИ  

ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  3А  
РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  

HЧ  „Христо  Ботев  -1872' гр. Нови  пазар  

Във  връзка  с  измененията  в  ЗОП, в  сила  от  01.04.2018г., чл. 67, an. 4 
„Единният  европейски  документ  за  обществени  поръчки  се  предоставя  в  електронен  
вид  no образец, утвърден  с  акт  на  Европейската  комисия". B плика  с  документи, 
участника  е  представил  EEДOП  само  на  хартиен  носител, като  не  е  спазил  
гореописаната  разпоредба. 

По  отношение  на  EEДOП  представен  за  участника  на  хартиен  носител  в  Част  I: 
Информация  за  процедурата  за  възлагане  на  обществената  поръчка  и  за  възлагащия  
орган  или  възложителя, B: Информация  за  представителите  на  икономическия  
оператор, участника  е  посочил  само  имената  на  представителя, без  да  е  посочил  датата  
и  мястото  на  раждане, според  указанията  за  попълване  на  ЕЕДОП. B Част  III: 
Основания  за  изключване, Г: Други  основания  за  изключване, които  може  да  бъдат  
предвидени  в  националното  законодателство, на  въпроса  „Прилагат  ли  се  
специфичните  национални  основания  за  изключване, които  са  посочени  в  съответното  
обявление  или  в  документацията  за  обществената  поръчка? " участникът  не  е  
декларирал  отговор. 

C оглед  гореописаното, съгласно  чл. 54, an. 8 от  ППЗОП, участникът  разполага  
със  срок  до  5 работни  дни  от  получаването  на  протокола  no чл. 54, ал.7 да  представи  на  
комисията  нов  EEДOП  и/или  други  документи, кoитo съдържат  променена  или  
допълнена  информация. 

5. Участник  ET „Газстрой  — Даниела  Петрова" 
Представил  е  всички  документи  и  информация  в  съответствие  с  разпоредбите  на  

ЗOП  и  с  поставените  от  възложителя  изисквания  no начина, посочен  в  Указанието  за  
подготовка  на  офертата  — чат  от  документацията  за  участие. C оглед  на  това, комисията  
предлага  да  се  допусне  участника  ET „Газстрой  — Даниела  Петрова" дo разглеждане  на  
техническото  My предложение. 

Въз  основа  на  горното  комисията  взе  следното  

РЕШЕИИЕ:  

Ha основание  чл. 54, an. 8 от  ППЗOП  да  се  изпрати  настоящият  протокол  в  деня  
на  публикуването  My в  профила  на  купувача  дo всички  участници  в  процедурата  с  
оглед  запознаване  с  констатираните  липси, непълноти  или  несъответствия  на  
информацията  с  изискванията  към  личното  състояние  или  критериите  за  подбор. 

www.eufunds.bg  

Този  документ  е  съэдаден  в  рамките  на  ДБФП  №  2 7/0 7/2/0/001 2 1/1 8.09.2017 г. no проект  „Обноеявоне  и  модерниэация  на  HЧ  
„Xpucmo ботее  -1872'; гр. Нови  пазар'; който  се  осъществява  с  финансоеата  подкрепа  на  подмярка  7.2. „Инвестиции  е  

сьздаването, подобряването  или  разширяеането  на  есички  еидоее  малиа  no мащаби  инфраструктура"от  мярка  7„Основни  
успуги  и  обноеяеане  на  селата  е  сепските  p000H or Програмата  за  разеитие  HO селските  райони  за  периода  2014 -2020 г. , 
съфинансирана  or Европейския  земеделски  фонд  30 раэеитие  на  сепските  райони. Цяпата  отговорност  за  съдържанието  на  
пубпииацията  се  нocu or нЧ  „Христо  Ботее  -1872", гр. Ноеи  пазар  и  при  никакеи  опстоятепство  нe може  да  се  счита, че  този  

документ  отразява  официапното  станоеище  на  Европейския  съюз  и  Управпяеащия  орган  на  flPCP 2014-2020" 
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РЕГИОНАПНО  РАЗВИТИЕ  
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HЧ  „Христо  Ботвв  —1872" гр. Нови  пазар  

Ha основание  чл. 54, an. 9 от  ППЗОП, в  срок  до  5 работни  дни  от  датата  на  
получаване  на  настоящия  протокол, участниците, no отношение  на  които  е  установена  
липса, непълнота  или  несъответствие  на  информацията, включително  нередовност  или  
фактическа  грешка, или  несъответствие  с  изискванията  към  личното  състояние  или  
критериите  за  подбор, могат  да  представят  на  комисията  нoв  EEДOП  и/или  други  
документи, които  съдържат  променена  и/или  допълнена  информация  в  запечатан  
непрозрачен  плик  с  надпис  „Документи  no чл. 54, an. 9 or ППЗОП  за  процедура  за  
възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет: „Актуализация  на  изкуствено  
осветление  във  връзка  с  изпълнение  на  Договор  №  27/07/2/0/0021/18.09.2017 г. за  
отпускане  на  безвъзмездна  финансова  помощ  no подмярка  7.2 „Инвестицни  в  
създаването, подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  no 
мащаби  инфраструктура" от  мярка  7 ,,Основни  услуги  и  обновяване  на  селата  в  
селските  райони" на  Програмата  за  развитие  на  селските  райони  (ПРСР) 2014-
2020 г. съфинансирана  от  EЗФPCP". Пликовете  с  документи  следва  да  се  представят  
в  в  сградата  на  HAPOДHO ЧИTAЛИЩE „ХРИСТО  БOTEB - 1872" гр. Нови  пазар, ул. 
„Патриарх  Евтимий" №  1, не  по-късно  oт  17:00 часа  нa деня, в  който  изтича  5-дневният  
срок. Срокът  е  определен  в  работни  дни  и  се  брои  от  първия  работен  ден, следващ  деня  
на  получаване  на  настоящия  протокол. 

Следващото  заседание  на  комисията  ще  се  проведе  в  зависимост  от  дaтaтa на  
получаването  нa допълнително  изисканите  от  комисията  документи. Комисията  
възлага  нa председателя  да  свика  следващото  заседание  след  получаване  нa изисканите  
документи  и/или  изтичането  на  срока  за  представянето  им, виднo от  докавателствата  за  
получаване 	 на 	 протокола. 

Протоколът  се  подписа  от  председателя  на  комисията  и  от  нейните  членове  на  
дата  08.06.2018 г., както  следва: 

Председател: 

~  
/ Д. Иванiов  / 

Членове: 

 

2. ....✓........ 
/ Д. Тотева  / ~ 

1. 	  

/Св. Тодорова / 

 

 

www.eufunds.бg  

Тоэи  документ  е  съэдаден  е  рамките  на  Д6ФП  №  27/07/2/0/00121/18.09.2017 2. no проект  „Обноеяване  и  модернизация  на  HЧ  
„Христо  Ботее  —1872", гр. ноеи  пазар". който  се  осъществява  с  финансоеата  подкрепа  нa подмярка  7.2. „Инеестиции  е  

съºдаеането, подобряването  или  разширяването  нa есички  видове  мапка  no мащаби  инфраструктура"om мярка  7„Осноени  
успуги  и  обновяване  на  сепата  е  селските  paOoH or Програмата  30 развитие  но  селските  райони  зa периода  2014 —2020 г., 
съфинансирана  or Европейския  земеделски  фoнд  30 разеитие  на  сепските  райони. Цяпата  отгоеорност  за  съдържанието  на  
пубпикацията  се  носи  or HЧ  „Христо  Ботев  —1872", гр. Нови  пазар  u npu никакеи  олстоятелстеа  нe може  да  се  счита, че  тоэи  

документ  отрозява  официалното  становище  нa Ееропейския  съюз  и  Упраепяеащия  орган  на  ПPCP 2014-2020" 
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