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ПPOГPAMA ЗA 
PAЗBИTИE HA СЕЛСКИТЕ  PAЙOHИ  

HЧ  „Христо  Ботев  — 1872" гр. Нови  пазар  

ПPOTOКOЛ  №2 

за  дейността  на  комисия, назначена  със  Заповед  №  28/1 8.05.2018г. на  
Председателя  на  НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕв  - 1872" гр. Нови  пазар  - 
Емил  Христов  мирчев, за  провеждане  на  процедура  публично  състезание  за  възлагане  
на  обществена  поръчка  с  предмет  „Актуализация  на  изкуствено  осветление  във  
връзка  с  изпълнение  на  Договор  №  27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. за  отпускане  на  
безвъзмездна  финансова  помощ  no подмярка  7.2 „Инвестиции  в  с-Ьздаването, 
подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  no мат,цаби  
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  ЕЗФРСР", открита  с  Решение  №  3 от  25.04.20 1 8г., уникален  №  
04630-2018-0002 в  AOП  . 

Днес, 02.07.2018 г. в  08:30 часа  в  председателската  стая, в  сградата  на  
НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕв  - 1872" гр. Нови  пазар, комисия  в  състав: 

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

1 .Светлана  тодорова  — юрист; 
2. Даринка  тотева  — секретар, организатор, 

се  събра  за  продължаване  на  своята  работа  в  изпълнение  на  горната  заповед  на  
Председателя  на  HAPOДHO ЧИТАЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕв  - 1872" гр. Нови  пазар  
- Емил  Христов  мирчев, за  разглеждане  на  документите  no чл. 39, an. 2 от  ППЗOП  
за  съответствие  с  изискванията  към  личното  състояние  и  критериите  за  подбор, 
поставени  от  възложителя, както  и  разглеждане  на  документите  no чл. 39, an. 3, т. 1 
от  ППЗOП  на  участниците  в  горепосочената  процедура  no възлагане  на  обществена  
поръчка. 

След  извършване  на  горните  действия  Председателят  на  комисията  установи, 
че  на  заседанието  присъства  основния  състав  на  комисията, с  к0ето  е  налице  
законоустановеното  мнозинство  и  необходимият  квОрум  за  вземане  на  вaлидни  
решения. 

Комисията  започна  своята  работа  no същество, като  пристъпи  към  
разглеждане  на  допълнително  представените , на  основание  чл. 54, an. 9 от  
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Този  документ  е  създаден  в  рамките  на  Д6ФП  N° 27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. no пpoeкm „Oбнoвявaнe u мoдepнu.зaцuя  на  HЧ  
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услуги  и  обновяване  нa cenama в  селските  район  or Пpoгpaмama за  развитие  на  селските  райони  за  периода  2014 — 2020 г. , 
съфинансирана  am Европейския  земеделски  фoнд  за  развитие  на  селските  райони. Цялama omгoвopнocm за  съдържанието  на  
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документ  отразява  oфuцuaлнomo становище  на  Европейския  съюз  и  Управляващия  орган  на  nPCP 2014-2020" 
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HЧ  „Христо  Ботев  — 1872" гр. Нови  пазар  

Пpaвилникa зa пpилaraнe нa Зaкoнa зa oбщecтвeнитe пopъчки  (ППЗОП), документи  
нa yчacтницитe, oтнocнo cъoтвeтcтвиeтo нa yчacтницитe c изиcквaниятa към  личното  
състояние  и  критериите  зa подбор. 

Ha своето  предходно  заседание  комисията  установи  липси, нередовности  и  
несъответствия  с  изиcквaниятa към  личното  състояние  и  критериите  зa подбор, зa 
което  no реда  на  чл. 54, ал.7 от  ППЗОП  се  състави  протокол, изпратен  на  
участницитс  в  деня  нa публикуването  My в  ,,Профила  на  купувача". 

цчастниците  ca представили  допълнителните  документи  в  деловодството  нa 
Възложителя  в  определения  зa това  срок. 

B кoдa нa пpoвepкaтa no cъщecтвo нa пpeдcтaвeнитe нoви  документи  и  
инфopмaция  Koмиcиятa ycтaнoви  cлeднoтo: 

1. Участник  „Ел  и  Клима  Корект" OOД  
C протокола  от  предходното  заседанис  комисията  е  установила  липси, непълноти  и  

несъответствия  с  изискванията  към  личното  състояние  и  критериите  за  подбор  на  
участника. Комисията  е  обективирала  в  протокола  следното: 

По  отношение  нa EEДOП  представен  за  участника  в  Част  III: основания  зa 
изключване, B: основания, свързани  с  несъстоятелност, конфликти  нa интереси  или  
професионално  нарушение, нa въпроса  „ Случвало  ли  се  е  в  миналото  договор  за  
обществена  поръчка, договор, за  поръчка  с  възложител  или  договор  за  концесия  на  
икономическия  onepamop да  е  бил  предсрочно  прекратен  или  да  са  му  били  налагани  
обезщетения  unu други  подобни  санкции  във  връзка  с  такава  поръчка  в  миналото? " 

участникът  не  е  декларирал  oтгoвop. 

B срока  no чл. 54, an. 9 от  ППЗОП  участникът  с  писмо, заведено  с  вх. №  160 от  
22.06.2018г. в  деловодствОто  нa Възложителя  е  представил  следните  документи  и  

допълнителна  информация: 
Нов  ЕЕДОП, представен  oт  участника  в  кoйтo: 

Участникът  с  вписал  в  раздел  B: Ocнoвaния, свързани  с  несъстоятелност, 
кoнфликти  на  интереси  или  професионално  нарушение, нa въпроса  „ Случвало  nu ce e в  
миналото  договор  за  обществена  поръчка, договор, за  поръчка  с  възложител  unu 

договор  за  концесия  на  икономическия  onepamop да  е  бuл  предсрочно  прекратен  unu да  
са  My бuлu налагани  обезщетения  unu други  подобни  санкции  във  връзка  с  такава  
поръчка  в  миналото? " участникът  е  декларирал  oтгoвop „не", с  кoeтo удостоверява, чс  
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HЧ  „Христо  Ботев  — 1872" гр. Нови  пазар  

отговаря  на  поставените  от  Възложителя  изисквания  в  документацията  за  участие  в  
обществената  поръчка. 

Предвид  гореизложеното  комисията  единодушно  реши, че  е  налице  пълно  
съответствие  на  Участника  с  изискванията  на  Възложителя  към  личното  състояние  и  
критериите  за  подбор. Участникът  е  изпълнил  всички  условия, посочени  в  обявлението  
за  обществена  поръчка  и  в  документацията  за  възлагане  на  обществената  поръчка. 
техническото  предложение  на  Участника  следва  да  бъде  разгледано . 

2.Участник  „Прокюрмънт  Пърформър" ЕООД  
C протокола  от  предкодното  заседание  комисията  е  установила  липси, непълноти  и  

несъответствия  с  изискванията  към  личното  състояние  и  критериите  за  подбор  на  
участника. Комисията  е  обективирала  в  протокола  следното: 

По  отношение  на  EEДOП  представен  за  участника  в  Част  II: Информация  за  
икономическия  оператор, A: Информация  за  икономическия  оператор  няма  посочено  
лице  за  контакт  и  информацията  към  нeгo. B Част  II: Информация  за  икономическия  
оператор  B: Информация  за  представителите  на  икономическия  оператор  са  посочени  
имената  и  датата  на  раждане  на  представителя, нo e пропуснато  посочване  нa мястото  
нa раждане  — кaктo е  пocoчeнo в  указанията  зa попълване  нa ЕЕДОП. B Част  III: 
Основания  зa изключване, B: Основания, свързани  с  несъстоятелност , конфликти  нa 

интереси  или  професионално  нapyшeниe, нa въпроса  „Икономическият  оператор  
сключил  ли  е  споразумения  с  други  икономически  onepamopu, насочени  към  нарушаване  
на  конкуренцията? Ако  „ да  ", моля, опишете  подробно: " участникът  нe e декларирал  
отговор. 

B срока  no чл. 54, an. 9 от  ППЗОП  участникът  с  писмо, заведено  с  вх. №  162 
от  22.06.2018г. в  деловодствОто  na Възложителя  е  представил  следните  документи  
и  допълнителна  информация: 

Hoв  ЕЕДОП, представен  oт  участника  в  който: 
B Част  II: Инфopмaция  зa икономическия  оператор, A: Инфopмaция  зa 

икономическия  оператор  е  пocoчeнo лице  зa кoнтaкт  и  инфopмaциятa към  нeгo — 

теменужка  Hикoлoвa, 0894020214, procurement.pertormer~gmail.com. B Част  II: 
Инфopмaция  зa икономическия  оператор  B: Инфopмaция  зa представителите  нa 
икономическия  оператор  ca посочени  имeнaтa и  дaтaтa нa раждане  нa представителя , 

като  е  посочено  и  мястото  нa раждане  — гр. София. B Част  III: Основания  зa 
изключване, B: Основания, свързани  с  несъстоятелност, кoнфликти  нa интереси  или  
професионално  нарушение, на  въпроса  „ Икономическият  оператор  сключил  ли  е  
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HЧ  „Христо  Ботев  — 1872" гр. Нови  пазар  

споразумения  с  други  икономически  onepamopu, насочени  към  нарушаване  на  
конкуренцията? Ако  ,,да  ", моля, опишете  подробно: " учаетникът  е  декларирал  ОтгОвОр  

Предвид  гОреизлОженОт0 комисията  единодушн0 реши, че  е  налице  пълн0 
еъОтвететвие  на  Учаетника  е  изиекванията  на  ВъзлОжителя  към  личнОто  еъет0яние  и  
критериите  за  подбОр. Учаетникът  е  изпълнил  веички  уелОвия, п0сОчени  в  Обявлението  
за  общеетвена  пОръчка  и  в  дОкументацията  за  възлагане  на  Общеетвената  пОръчка. 
техничеекОто  предложение  на  Участника  еледва  да  бъде  разгледан0.  

3. Участник  „Силком  Инжинеринг" EOOД  
C прОтокОла  от  предхОднОт0 заседание  комисията  е  устанОвила  липси, непълнОти  и  

несъОтвететвия  е  изискванията  към  личнОт0 съст0яние  и  критериите  за  пОдбОр  на  
участника. КОмисията  е  Обективирала  в  прОтОкОла  следнОт0: 

Във  връзка  е  измененията  в  ЗОП, в  сила  от  01.04.201 8г., чл. 67, an. 4 
„Единният  европейски  документ  за  обществени  поръчки  се  предоставя  в  електронен  
вuд  no образец, утвърден  с  акт  на  Европейската  комисия". B плика  с  дОкументи, 
участника  е  предетавил  EEДOП  сам0 на  картиен  н0сител, кат0 не  е  eпaзил  
гОре0писаната  разпОредба. 

По  отнОшение  на  EEДOП  предетавен  за  участника  на  хартиен  н0сител  в  Чает  I: 
ИнфОрмация  за  прОцедурата  за  възлагане  на  Общеетвената  пОръчка  и  за  възлагащия  
Орган  или  възлОжителя, B: ИнфОрмация  за  предетавителите  на  икОнОмичеекия  
ОператОр, участника  е  п0сОчил  еам0 имената  на  предетавителя, без  да  е  п0сОчил  датата  
и  мяетото  на  раждане, епоред  указанията  за  пОпълване  на  ЕЕДОП. B Чает  III: 
ОенОвания  за  изключване, Г: Други  ОенОвания  за  изключване, к0ит0 мОже  да  бъдат  
предвидени  в  наци0налнОт0 закОнОдателств0, на  въпр0са  ,, Прuлагаm nu ce 

специфичните  нaцuoнaлнu ocнoвaнuя  за  изключване, кoumo са  посочени  в  съответното  
обявление  unu в  документацията  за  обществената  поръчка? " участникът  не  е  
декларирал  ОтгОвОр. 

B срока  no чл. 54, an. 9 от  ППЗОП  участникът  с  писмо, заведено  с  вх. №  161 
от  22.06.2018г. в  деловодството  на  Възложителя  е  представил  следните  дОкументи  
и  допълнителна  информация: 

НОв  ЕЕДОП, представен  от  участника  в  к0йто: 
Bъв  връзка  е  измененията  в  ЗОП, в  сила  от  01.04.201 8г., чл. 67, an. 4 ,,Едuннuят  

европейски  документ  за  обществени  поръчки  се  предоставя  в  електронен  вuд  no 
образец, утвърден  с  акт  на  Европейската  кoмucuя". B плика  е  дОкументи, участника  е  
предетавил  EEДOП  на  електрОнен  н0еител, н0 без  да  е  пОдписан  е  електрОнен  пОдпие. 
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ЕВРОПЕЙСКИ  CЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА  
РЕГИОНАЛНО  PAЗBИTИE 

FLtHA i-зОСС>КА  в 	плНот-о  възможНосТи  
ПРОГРАМА  ЗA 
РАЗВИТИЕ  HA СЕЛСКИТЕ  PAЙOHИ  

HЧ  „Христо  Ботев  — 1872" гр. Нови  пазар  

B официалния  сайт  на  Агенцията  no обществени  поръчки, в  рубриката"Въпроси  и  
отговори", AOП  дава  изрични  указания  за  задължителното  подписване  на  електронен  
ЕЕДОП  с  електронен  подпис. 

Предвид  гореизложеното  комисията  единодушно  реши, че  е  не  е  спазено  изискванс  
на  Агенцията  no обществени  поръчки  за  начина  на  подписване  на  електронен  EEДOП  с  
електронен  подпис. техническото  предложение  на  участника  не  следва  да  бъде  
разгледано . 

PAЗГЛEЖДAHE HA TEXHИЧECКИTE ПPEДЛOЖEHИЯ  HA 
ДOПYCHATИTE YЧACTHИЦИ: 

Koмиcиятa пpoдължи  paбoтaтa cи  HO paзrлeждaнe на  oфepтитe на  дoпycнaтитe 
cлeд  пъpвия  eтaп  yчacтници  и  на  ocнoвaниe чл. 56, an. 2 oт  ППЗOП  пpиcrьпи  към  
пpeцeнкa за  cъoтвeтcтвиe на  тexничecкитe пpeдлoжeния  c пpeдвapитeлнo oбявeнитe 
ycлoвия  на  възлoжитeля, cъглacнo Teкничecкaтa cпeцификaция  на  oбщecтвeнaтa 
пopъчкa. 

1. Участник  „Ел  и  Клима  Корект" OOД  
При  разглеждане  на  техническото  предложение  Комисията  констатира  следната  

ф  актическа  обстановка: не  е  представил  техническо  предложение  съгласно  
изискванията  на  възложителя  — част  oт  документацията  за  участие. Съгласно  
изискванията  на  възложителя  в  т. 2.5.1.2. участникът  следва  да  представи  
„ I7редложение  за  изпълнение  на  поръчката  в  съответствие  с  техническите  
спецификации  и  изискванията  на  възложителя  (оригинал). Изготвя  ce no приложения  в  
документацията  образец". Участник  ,,En и  Клима  Корект" OOД  не  е  представил  
предложение  за  изпълнение  на  поръчката  no точка  1, точка2, точка  3, точка  10 и  точка  
11. 

C оглед  на  констатираното  пo-горс, офертата  на  участник  ,,En и  Клима  Корект" 
OOД  не  oтгoвapя  на  техническите  спецификации  и  изисквания  на  възложителя , пopaди  
кocтo се  явява  неподходяща  no смисъла  на  т. 25, & 2 oт  ДP на  ЗOП  и  na основание  чл. 
107, т. 2, 6. „а" oт  ЗОП, комисията  предлага  да  се  отстрани  oт  участис  в  процедурата. 

2.Участник  „мАГ" OOД  

Пpи  разглеждане  на  техническото  предложение  Комисията  констатира  следната  
ф  актическа  обстановка: не  с  представил  техническо  предложенис  съгласно  
изискванията  на  възложителя  — част  oт  документацията  за  участие. Съгласно  
изискванията  на  възложителя  в  т. 2.5.1.2. участникът  следва  да  представи  

www. eufunds. bg  

Този  документ  е  създаден  в  рамките  нa Д6ФП  №  27/07/2/%0121/18.09.2017 г. no пpoeкm „Oбнoвявaнe u мoдepнuзaцuя  на  HЧ  

„Xpucmo ботев  —1872'; rp. Hoвu пазар'; кoйmo се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  подмярка  7.2. „Инвестиции  в  
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EBPOПEЙCKИ  CЪЮЗ  
EBPOПEЙCKИ  ФOHД  ЗА  
РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  

ELiHA Г }:_)СОКА  
в 	многа  вьзможнасти  

ПPOГPAMA ЗA 
РАЗВИТИЕ  HA CEЛCKИTE PAЙOHИ  

     

НЧ  „Христо  Ботев  - 1872" гр. Нови  пазар  

„Предложение  за  изпълнение  на  поръчката  в  съответствие  с  техническите  
спецификации  и  изискванията  на  възложителя  (оригинал). Изготвя  ce no приложения  в  
документацията  образец". Участник  „МАГ" OOД  не  е  представил  предложение  за  
изпълнение  на  поръчката  no точка  1, точка2, точка  3, точка  10 и  точка  11. 

C оглед  на  констатираното  по-горе, офертата  на  участник  „МАГ" OOД  не  
отговаря  на  техническите  спецификации  и  изисквания  на  възложителя, пopaди  кoeтo се  
явява  неподходяща  no смисъла  на  т. 25, & 2 oт  ДP на  ЗОП  и  на  основание  чл. 107, т. 2, 
6. „а" от  ЗОП, комисията  предлага  да  се  отстрани  oт  участие  в  процедурата. 

3.Участник  „Прокюрмънт  Пърформър" ЕООД  

Пpи  разглеждане  на  техническото  предложение  Комисията  констатира  следната  
ф  актическа  обстановка: представил  е  текническо  предложение  съгласно  изискванията  
на  възложителя  — част  oт  документацията  за  участие. 

Cъдъpжaниe на  Texничecкoтo пpeдлoжeниe: 
Участник  „Пpoкюpмънт  Пъpфopмъp" EOOД  e пpeдcтaвил  Oбpaзeц  VI Texнuчecкo 

npeдлoжeнue, в  кoeтo e дeклapиpaл  cpoк  за  изпълнение  дo 30 кaлeндapни  дни  oт  дaтaтa на  
възлaraнe. Дeклapиpaл  e cлeдният  rapaнциoнeн  cpoк: 24 (двaдeceт  и  чeтиpи) мeceцa. 

4.Участник  Ет  „Газстрой  — Даниела  Петрова" 

Пpи  разглеждане  на  техническото  предложение  Комисията  констатира  следната  
ф  актическа  обстановка: не  е  представил  текническо  предложение  съгласно  
изискванията  на  възложителя  — част  oт  документацията  за  участие. Съгласно  
изискванията  на  възложителя  в  т. 2.5.1.2. участникът  следва  да  представи  
„Предложение  за  изпълнение  на  поръчката  в  съответствие  с  техническите  
спецификации  и  изискванията  на  възложителя  (оригинал). Изгomвя  ce no приложения  в  
документацията  образец". Участник  „мАГ" OOД  не  е  представил  предложение  за  
изпълнение  на  поръчката  no точка  1, точка2, точка  3, точка  10 и  точка  11. 

C оглед  на  кoнcтaтиpaнoтo no-rope, офертата  на  участник  Ет  „Газстрой  — 
Даниела  Петрова" не  отговаря  на  техническите  спецификации  и  изисквания  на  
възложителя, пopaди  кoeтo се  явява  неподходяща  no смисъла  на  т. 25, & 2 от  ДP на  
ЗОП  и  на  основание  чл. 107, т. 2, 6. „а" oт  ЗОП, комисията  предлага  да  се  отстрани  oт  
участие  в  процедурата. 
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ЕВРОПЕЙСКИ  CЪЮЗ  
EBPOПEЙCKИ  ФОНД  ЗA 
РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  

EЈ  UHA i ;'_Ё(;()гкА  
мi-fОГС✓? вь3моЖНСJСТи  
ПPOГPAMA ЗA 
РАЗВИТИЕ  HA СЕЛСКИТЕ  РАЙОНИ  

HЧ  „Христо  Ботев  — 1872" гр. Нови  пазар  

OЦEHЯBAHE HA ДOПYCHATИTE YЧACTHИЦИ  

Обществената  поръчка  се  възлага  въз  основа  на  „икономически  най-изгодната  
оферта". 

Икономически  най-изгодната  оферта  се  определя  въз  основа  на  критерий  за  
възлагане  „оптимално  съотношение  качество /цена" no чл. 70, an. 2, т. 3 от  ЗOП  
Оценка  на  Офертите. Възложителят  прилага  методиката  no отношение  на  всички, 
допуснати  до  оценка  оферти, без  да  я  променя. Офертите  се  класират  no низкодящ  ред  
на  получената  комплексна  оценка, изчислена  на  база  на  определените  показатели, 
като  на  първо  място  се  класира  офертата  с  най-висока  комплексна  оценка. 
КОмплексна  оценка  на  Офертите. Комплексната  оценка  (КО) на  всеки  участник  се  
получава  като  сума  от  оценките  на  офертата  no следните  два  показателя : K 1— Срок  на  
изпълнение  — тежест  - 30% K2 - Предложена  цена  - тежест  - 70 % 
КОмплексна  метОдика  за  оценка  на  Офертите: K= 0.3ХК  1+ 0.7ХК2 , където: 
Оценката  на  всяко  предложение  no критерий  „Срок  на  изпълнение" LK1l ce изчислява  
no формулата: 

Срок  изп. = Срок  мин  х  100  
Срок  инд  , 

където  : 
Срок  изп. — оценка  на  оценявания  участник; 
Срок  мин  - най-кратък  предложен  срок  на  изпълнение; 
Срок  инд  - срока  предложен  oт  оценявания  участник. 

Срокът  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  не  може  да  бъде  пo-кратък  oт  30 
календарни  дни  

1. Участник  „ПрОкюрмънт  ПърфОрмър" EOOД  

техническото  предложение  отговаря  на  изискванията  на  възложителя, 
посочени  в  документацията  за  участие, поради  кoeтo комисията  предлага  да  се  допусне  
участника  „Прокюрмънт  Пърформър" EOOД  дo оценяване  no показателите  за  оценка  
„Срок  на  изпълнение". 

Показател  K 1-„Срок  на  изпълнение " 
Допуснатият  дo оценяване  участник, участник  „Прокюрмънт  Пърформър" ЕООД. 

Предложеният  срок  за  изпълнение  на  дейностите  дo 30 календарни  дни. 
Срок  изп  .= 3 Ох  3030  тoчки  

30 

Пo показател  срОк  на  изпълнение , ,участникът  пoл_yчaвa 30 тОчки. 
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EBPOПEЙCKИ  CЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  ФOHД  ЗА  
РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ  

ПРОГРАМА  BA 
РАЗВИТИЕ  HA CEЛCKИTE PAЙOHИ  

HЧ  „Христо  ботев  - 1872" гр. Нови  пазар  

Комисията  взе  решение  за  оценка  на  офертите  no показатеJiите  на  
допуснатите  участници, кoeтo председателят  на  комисията  oбяви, както  следва: 

„IIрокіормънт  
Ilърформър" Е4ОД  

Iloкaзaтe.rt Наимеі i0вание  Оценка  в  тОчки  

К1 „СрОк  на  изпълнение" 30 го~~ки  

Общ0: 30 точки  

Въз  основа  на  гopнoтo комисията  прецени, че  може  да  пристъпи  към  следващия  
етап  oт  процедурата  и  взе  следното  

PЕIIIEHИE : 
Следващото  публично  заседание  за  отваряне  на  ценовите  оферти  да  се  състои  на  

13 .07.2018 г. oт  15:30 часа  в  гiредседателската  стая  на  ПАРОДНО  ЧИТАЛИLЦЕ  
„ХРИСТО  БОТЕВ  - 1872" гр. Hoви  пазар. 

Възлага  на  председателя  на  комисията  да  организира  обявяването  на  датата, часа  
., и  мяcтoтo на  отварянето  на  ценовите  предложения  на  участниците  наи-мa.rткo чрез  

съобщение  в  профила  на  купувача  на  Община  Hoви  пазар, съгласно  разпоредбата  на  57, 
an. 3 oт  ПП3ОП. 

Пpoтoкoлът  се  подписа  oт  председателя  на  комисията  и  oт  нейните  членове  на  
дата  02.07.2018 г., както  следва: 

Председател : 

Д. Ивaнoв  / 

1 

ЧленОве: 

/Cв. Toдopoвa/ 	 / Д. Toтeвa / 

www.eufunds.bg  

Този  документ  е  създаден  в  ромките  нo Д6ФП  N° 27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. no пpoeкm „Oбнoвявoнe u мoдepнuзoцuя  нo HЧ  

„Xpucmo бomeв  -1872', гр. HoBu пoзop', кoйmo се  осъществяво  с  фuнoнcoвamo подкрепо  на  пoдмяpкo 7.2. „Инвестиции  в  

cъздoвaнemo, подобрявонето  или  розширявонето  на  всички  видове  мoлкo no мoщoбu инфраструктуро " or мярко  7„Основни  

услуги  и  oбнoвявaнe на  cenoro в  селските  ройон  or Пpoгpoмomo 30 розвитие  на  селските  ройони  30 периодо  2014 - 2020 г. , 

съфинонсироно  or Европейския  земеделски  фoнд  за  развитие  на  селските  p000Hu. Цялomo отговорност  за  съдържонието  HO 

публикоциято  се  HOCU or HЧ  „Христо  ботев  -1872'; гр. Нови  пoзop u npu HUKOKBU олстоятелство  нe може  дo се  счито, че  този  

документ  ompoзявo oфuцuoлнomo стоновище  HO Европейския  съюз  и  Упровлявощия  оргон  HO nPCP 2014-2020" 
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