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        дата: 23.11.2015г. 
 

УТВЪРЖДАВАМ :   чл.2 от ЗЗЛД 
 

   Д-Р МАРИН КЕРЧЕВ 
  Изпълнителен директор 

 
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 1 

за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, в процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на глава VІІІ”а” от ЗОП с предмет: 
„Транспортиране и третиране на опасни болнични отпадъци от медицински 

дейности, генерирани в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград” АД с код: 18.01.02. и 
с код: 18.01.03* - Oтпадъци, чието събиране и обезвре-ждане e обект на 

специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции” 
 
 
 
 

Днес, 11.11.2015г., в 10.00 часа, комисия, назначена със Заповед № 
02510/11.11.2015г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград” 
АД, в състав : 

Председател:  м.с. Фатме Кърова – главна медицинска сестра; 
                  Членове: 1. Цветелина Ботева – юрисконсулт; 

                     2. Пламена Николаева – специалист по контрол на инфекциите, 
 

се събра в стая 6 на втори етаж, на административната сграда в централния 
корпус на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” 2, за 
отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с 
публикуване на публична покана, по реда на глава VІІІ”а” от ЗОП, с предмет: 
„Транспортиране и третиране на опасни болнични отпадъци от медицински дейности, 
генерирани в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД с код: 18.01.02. и с код: 18.01.03* 
- Oтпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед 
предотвратяване на инфекции”. 

Процедурата е открита със Заповед № 02381/29.10.2015г. на Изпълнителния 
директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД. Публичната покана е публику-
вана в Портала за обществени поръчки с ID 9047174 от 29.10.2015г., публичен достъп 
до поканата и документацията към нея е предоставен от 29.10.2015г. в профила на 
купувача на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, на електронен адрес: www.mbal-
razgrad.com, в раздел „Профил на купувача”, подраздел „Публични покани”. 

Комисията получи постъпилите оферти за участие в процедурата и утвърден 
от възложителя списък на участниците и представените оферти. Предаването се 
извърши по реда, предвиден в т.6.4 от Вътрешните правила за възлагане на 
обществени поръчки. 
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Председателят на комисията откри заседанието. 
Комисията констатира, че в срока за подаване на оферти за участие в 

процедурата, посочен в Публичната покана – 10.11.2015г., 15.30ч., са постъпили две 
оферти, както следва : 

1. Оферта от „АКТИВ КЛИЙН” ООД, гр.Севлиево, с Вх.№ РД-
548/10.11.2015г., постъпила в 15.05ч.; 

2. Оферта от „АКГ МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД, гр.Русе, с Вх.№ РД-
549/10.11.2015г., постъпила в 15.25ч. 

 

Няма постъпили оферти след обявения краен срок за представянето им. 
 
Всеки от членовете на комисията подписа декларация, съгласно чл.101г ал.2 

от ЗОП, за съответствие на обстоятелствата по чл.35 ал.1 т.2-4 от ЗОП. Декларациите 
се предадоха на възложителя. 

Съгласно чл.101г ал.3 от ЗОП във вр. с чл.68 ал.3 от ЗОП и подраздел 
„Допълнителна информация” от раздел ІІІ на Публичната покана, участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на 
офертите и извършване на останалите действия посочени в чл.101г. ал.3 от ЗОП. 
Председателят на комисията покани присъстващите лица да се легитимират. На 
заседанието присъства представител на участник в процедурата, който се легитимира 
с документ за самоличност /лична карта/ и се вписа в Списък, удостоверяващ 
присъствието му, а именно:  Мая Ефтимова, законен представител на участника „АКГ 
МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД, в качеството на управител на дружеството.  

Председателят на комисията обяви предмета на поръчката, регламента за 
провеждане на процедурата, съгласно приложимите разпоредби на ЗОП, критерия за 
оценка на офертите – „най-ниска цена” и останалите условия на възложителя, 
посочени в документацията към Публичната покана, след което комисията започна 
своята работа. 

Комисията констатира, че пликовете с подадените оферти са запечатани, 
непрозрачни, с ненарушена цялост, надписани в съответствие с изискванията на 
възложителя в документацията по процедурата, с отразени върху всеки от тях 
пореден номер, входящ номер, дата и час на подаването им. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на 
тяхното постъпване в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД. 
 

Председателят на комисията разпечата плика с офертата на участника – 
„АКТИВ КЛИЙН” ООД /с Вх.№ РД-548/10.11.2015г./, оповести документите и 
информацията, които той съдържа и всички членове на комисията и присъстващият 
представител на участник в процедурата подписаха на всяка страница съдържащия се 
в него документ – Оферта /включваща техническо и ценово предложения/. 
Председателят на комисията оповести предлаганата цена от „АКТИВ КЛИЙН” 
ООД в документа „Оферта”- в размер на 2,16 лева /два лева и шестнадесет 
стотинки/ с включен ДДС, представляваща крайна цена за извършване на всички 
дейности по транспортиране, съпътстващи дейности и третиране /обезвреждане/ на 1 
кг /един килограм/ опасен болничен отпадък. В офертата се съдържат следните 
документи: 1. Списък на документите в офертата, оригинал; 2. Регистрационен 
документ № 04-РД-190-00/04.07.2013г. на РИОСВ-Велико Търново за регистрация по 
чл.35 ал.3 и 5 от ЗУО на участника за извършване на дейност - транспортиране 
(събиране и транспортиране), по предмета на поръчката, заверено копие; 3. 
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП от 
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управителя на дружеството – Красимир Пантелеев, по образец, оригинал; 4. 
Декларация във връзка с чл.3 т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - по образец, 
оригинал;  5. Свидетелство за регистрация № 005939126, изд на 31.10.2013г. от МВР 
ПП-Габрово за МПС собственост на участника, заверено копие; 6. Оферта - по 
образец, оригинал; 7. Договор № 9264/13.08.2013г. между ПУДООС и участника за 
изгаряне на опасни болнични отпадъци, заверено копие; 8. Проекто-договор от 
документацията по процедурата попълнен и подписан от участника.  

 
Председателят на комисията разпечата плика с офертата на участника – „АКГ 

МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД /с Вх.№ РД-549/10.11.2015г./, оповести документите и 
информацията, които той съдържа и всички членове на комисията подписаха на всяка 
страница съдържащия се в него документ – Оферта /включваща техническо и ценово 
предложения/. Председателят на комисията оповести предлаганата цена от „АКГ 
МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД в документа „Оферта”- в размер на 1,35 лева /един лев 
и тридесет и пет стотинки/ с включен ДДС, представляваща крайна цена за 
извършване на всички дейности по транспортиране, съпътстващи дейности и 
третиране /обезвреждане/ на 1 кг /един килограм/ опасен болничен отпадък. В 
офертата се съдържат следните документи: 1. Списък на документите в офертата, 
оригинал; 2. Информация за участника, оригинал; 3. Извлечение от партидата на 
участника в Търговския регистър, воден от АВ, с данните за общия му статуст, вкл. 
ЕИК, заверено от участника; 4. Регистрационен документ № 10-РД-643-
00/21.10.2014г. на РИОСВ-Русе за регистрация по чл.35 ал.3 и 5 от ЗУО на участника 
за извършване на дейност – транспортиране (събиране и транспортиране), по 
предмета на поръчката, заверено копие; 5. Договор за наем на МПС от участника и 
Свидетелство за регистрация № 002651173, изд на 27.11.2007г. от МВР ПП-Русе за 
наетото МПС - заверени копия; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП от управителя на дружеството – Мая Ефтимова, по 
образец, оригинал; 7. Декларация във връзка с чл.3 т.8 и чл.4 от 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - по образец, оригинал;  8. ADR-Свидетелство за водач, 
превозващ опасни товари № 062673 на ИААА, заверено копие; 9. Договор № 
9279/09.09.2013г. между ПУДООС и участника за изгаряне на опасни болнични 
отпадъци, заверено копие; 10. Договор за обезвреждане на опасни болнични 
отпадъци, сключен на 03.01.2014г. между ЕТ ”Конпротър-Ефтим Ефтимов” и 
участника, Решения № 04-ДО-352-03/01.08.2011г. и № 04-ДО-352-04/23.02.2012г. на 
РИОСВ-Велико Търново относно Разрешение 04-ДО-352-02/10.03.2011г. за 
транспортиране (събиране и транспортиране) и предварително третиране  - заверени 
копия; 11. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена от участника гаранция 
за участие в процедурата под формата на парична сума, в размер на 1000 лева – 
заверено копие; 12. Проекто-договор от документацията по процедурата попълнен и 
подписан от участника;  13. Оферта - по образец, оригинал.  

 
Председателят на комисията обяви публичната част от заседанието за 

приключена и присъстващият представител на участник в процедурата напусна 
помещението.  

Комисията продължи своята работа по проверка и разглеждане на 
представените документи в офертите на участниците, в закрито заседание.  

 
Комисията извърши проверка на документите и информацията в плика от 

офертата на „АКТИВ КЛИЙН” ООД, с Вх.№ РД-548/10.11.2015г., с оглед тяхната 
пълнота и редовност и за съответствие с поставените изисквания от възложителя, 
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посочени в Документацията за участие в процедурата, както и извърши проверка в 
съответните публични регистри относно актуалния правен статут на търговеца и 
представения регистрационен документ за дейността. В Офертата, участникът е 
декларирал, че при изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители. Въз 
основа на извършената проверка, комисията единодушно взе следните РЕШЕНИЯ: 

І.1. Констатира, че в офертата на „АКТИВ КЛИЙН” ООД : 
а/ липсва декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и 

ал.5 от ЗОП от управителя на дружеството – Петя Павлова Лалева, изискването 
за представяне, на която фигурира в т.4 от абзац 1 на раздел „Допълнителна 
информация” от Публичната покана, във връзка с указанията в образеца на тази 
декларация за попълването й и кръга на задължените лица;  

б/ липсва внесена гаранция за участие в процедурата, изискването за 
което е посочено в т.7 от абзац 1 на раздел „Допълнителна информация” от 
Публичната покана;  

в/ всички останали необходими документи, съгласно изискванията на 
Възложителя, посочени в публичната покана и документацията към нея, са 
налични и редовни; 

І.2. В съответствие с констатациите по предходната точка, участникът – 
„АКТИВ КЛИЙН” ООД, следва допълнително да представи :  

а/ оригинален документ – Декларация по чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП от 
управителя на дружеството – Петя Павлова Лалева, изготвена по образеца от 
документацията по процедурата, съдържаща необходимата информация; 

б/ документ за внесена гаранция за участие в процедурата под формата 
на парична сума, в размер на 1000 /хиляда/ лева, съдържащ необходимата 
информация, съгласно изискванията в т.7 от абзац 1 на раздел „Допълнителна 
информация” от Публичната покана. 

 
Комисията извърши проверка на документите и информацията в плика от 

офертата на „АКГ МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД, с Вх.№ РД-549/10.11.2015г., с оглед 
тяхната пълнота и редовност и за съответствие с поставените изисквания от 
възложителя, посочени в Документацията за участие в процедурата, както и извърши 
проверка в съответните публични регистри относно актуалния правен статут на 
търговеца, предходните вписвания по партидата му и представените в офертата 
разрешителни и регистрационни документи за дейността. В Офертата, участникът е 
декларирал, че при изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители. Въз 
основа на извършената проверка, комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

ІІ. Констатира, че в офертата на „АКГ МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД се 
съдържат всички необходими документи и информация, съгласно изискванията 
на възложителя, посочени в публичната покана и документацията към нея, 
представените документи са редовни и участникът отговаря на поставените 
изисквания /вкл. за технически възможности/. 

 
ІІІ. С оглед гореизложеното, в съответствие с т.6.6.2 от раздел VІ на 

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „МБАЛ”Св.Иван 
Рилски”-Разград”АД,  комисията единодушно взе следните РЕШЕНИЯ : 

ІІІ.1. Участникът - „АКТИВ КЛИЙН” ООД, да се уведоми писмено за 
горепосочените констатации на комисията за липси на документи в офертата му 
и за необходимите допълнителни документи. Възлага на председателя на 
комисията да извърши съответните необходими действия относно 
уведомяването.;  
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ІІІ.2. В срок до 15.30 часа на 18.11.2015г. участникът - „АКТИВ КЛИЙН” 
ООД, да представи всички горепосочени, изискани от него, документи. 
Документите да се представят в деловодството на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-
Разград” АД в запечатан непрозрачен плик, адресиран до комисията за 
провеждане на процедурата, с посочено наименование на участника и надпис: 
„Допълнителни документи към представената оферта в процедурата по 
гл.VІІІ”а” от ЗОП с предмет: „Транспортиране и третиране на опасни болнични 
отпадъци от медицински дейности, генерирани в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-
Разград” АД с код: 18.01.02. и с код: 18.01.03* - Oтпадъци, чието събиране и 
обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на 
инфекции”. 

 
 
Председателят на комисията закри заседанието на 11.11.2015., в 15.10ч. 
Настоящия протокол се състави на 11.11.2015г., в три еднообразни 

екземпляра. 
 
 
 
 

 
КОМИСИЯ : 
 
 
Председател:  . . чл.2 от ЗЗЛД. . . . 
                            /м.с. Ф.Кърова/ 
 
 
 
    Членове: 1. . .чл.2 от ЗЗЛД. . . . 
                              /Ц. Ботева/  
 

 
 

2. . . чл.2 от ЗЗЛД. . . 
  /ак. П.Николаева/ 
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        дата: 23.11.2015г. 
 

УТВЪРЖДАВАМ :      чл.2 от ЗЗЛД 
 

   Д-Р МАРИН КЕРЧЕВ 
  Изпълнителен директор 

 
 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 2 

за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, в процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на глава VІІІ”а” от ЗОП с предмет: 
„Транспортиране и третиране на опасни болнични отпадъци от медицински 

дейности, генерирани в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград” АД с код: 18.01.02. и 
с код: 18.01.03* - Oтпадъци, чието събиране и обезвре-ждане e обект на 

специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции” 
 
 
 

Днес, 23.11.2015г., в 09.00 часа, комисия, назначена със Заповед № 
02510/11.11.2015г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград” 
АД, в състав : 

Председател:  м.с. Фатме Кърова – главна медицинска сестра; 
                  Членове: 1. Цветелина Ботева – юрисконсулт; 

                     2. Пламена Николаева – специалист по контрол на инфекциите, 
 

се събра в стая 6 на втори етаж, на административната сграда в централния 
корпус на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” 2, за 
да извърши следващите действия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и 
класиране на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка, чрез 
събиране на оферти с публикуване на публична покана, по реда на глава VІІІ”а” от 
ЗОП, с предмет: „Транспортиране и третиране на опасни болнични отпадъци от 
медицински дейности, генерирани в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД с код: 
18.01.02. и с код: 18.01.03* - Oтпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на 
специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции”. Публичната покана от 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД в процедурата е публикувана в Портала за 
обществени поръчки с ID 9047174 от 29.10.2015г. 

Решението за насрочване на това заседание е взето от комисията за 
провеждане на процедурата. Заседанието е закрито заседание.  

 

Участникът - „АКТИВ КЛИЙН” ООД, е уведомен за констатациите на 
комисията по предходния Протокол № 1 от 11.11.2015г. относно нередовностите и 
липси на документи в офертата му и необходимите допълнителни документи. За 
целта, на 12.11.2015г. му е изпратено Писмо от комисията с изх.№ РД-
550/12.11.2015г., чрез „Български пощи” ЕАД, на адреса за кореспонденция посочен в 
офертата и видно от върналата се разписка, същото е получено на 13.11.2015г. От 
участника са изискани допълнително документи и определения срок за представянето 
им е до 15.30ч. на 18.11.2015г. 
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Комисията констатира, че в определения срок - до 15.30ч. на 18.11.2015г., не 
са постъпили документи от участника - „АКТИВ КЛИЙН” ООД.  

С оглед непредставянето на допълнителните документи, в офертата на 
„АКТИВ КЛИЙН” ООД /с Вх.№ РД-548/10.11.2015г./ липсват необходимите и 
изискани такива: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 
от ЗОП от управителя на дружеството – Петя Павлова Лалева и внесена гаранция за 
участие в процедурата. 

С оглед гореизложеното и констатациите и решенията по предходния Прото-
кол № 1/11.11.2015г., в съответствие с изискванията на възложителя в документация 
по процедурата и Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД,  комисията единодушно взе следните 

 

РЕШЕНИЯ : 
1. Допуска до по-нататъшно участие в процедурата, по реда на глава 

VІІІ”а” от ЗОП, с предмет: „Транспортиране и третиране на опасни болнични 
отпадъци от медицински дейности, генерирани в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-
Разград”АД с код: 18.01.02. и с код: 18.01.03* - Oтпадъци, чието събиране и 
обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на 
инфекции”,  офертата на участника – „АКГ МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД, с Вх.№ 
РД-549/10.11.2015г. 

2. Не допуска до по-нататъшно участие, вкл. и до оценяване, в 
процедурата, по реда на глава VІІІ”а” от ЗОП, с предмет: „Транспортиране и 
третиране на опасни болнични отпадъци от медицински дейности, генерирани в 
„МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД с код: 18.01.02. и с код: 18.01.03* - 
Oтпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с 
оглед предотвратяване на инфекции”,  офертата на участника – „АКТИВ 
КЛИЙН” ООД, с Вх.№ РД-548/10.11.2015г.,  поради това, че офертата е непълна и 
не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, тъй като не 
съдържа необходими документи и необходимите данни и информация за 
обстоятелства, изискани от Възложителя, а именно, липсват: декларация за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП от управителя на 
дружеството – Петя Павлова Лалева и внесена гаранция за участие в 
процедурата. 

 
Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение от 

допуснатата до по-нататъшно участие оферта.  
Комисията констатира, че Техническото предложение в офертата на „АКГ 

МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД е направено в определената от възложителя форма, 
съдържа необходимите данни и информация, съгласно изискванията в Публичната 
покана и документацията към нея и предложенията на участника са в съответствие с 
поставените изисквания. Направените предложения от участника в документа /по 
образец/ „Оферта”, в т.4 и т.5 от раздел V „Техническо предложение” са: а/ за МПС за 
транспортиране на отпадъците - Мерцедес Спринтер 311 ЦДИ, рег.№ Р8418РМ;  б/ за 
места и съоръжения в тях за третиране /обезвреждане/ на опасните отпадъци – 
„ежеседмично транспортиране на опасни болнични отпадъци от МБАЛ-Разград до 
площадките на ЕТ”Конпротър-Ефтим Ефтимов” за обезвреждане /третиране/ чрез 
автоклавиране в гр.Свищов и за изгаряне в инсинератор до ПУДООС – София.”.  

С оглед гореизложеното, комисията единодушно взе следното  
РЕШЕНИЕ : 

3. Допуска до оценяване в процедурата, по реда на глава VІІІ”а” от ЗОП, 
с предмет: „Транспортиране и третиране на опасни болнични отпадъци от меди-
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цински дейности, генерирани в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД с код: 
18.01.02. и с код: 18.01.03* - Oтпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на 
специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции”,  офертата на 
участника – „АКГ МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД, с Вх.№ РД-549/10.11.2015г. 

 
 
Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. 
Предлаганата цена представлява крайна цена в лева с ДДС за транспортиране, 

съпътстващи дейности и третиране /обезвреждане/ на един килограм опасен болничен 
отпадък. На първо място се класира участникът, предложил най-ниска крайна цена в 
лева с ДДС.  

Предлаганата цена от „АКГ МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД е 1,35 лева с ДДС. 
 
Въз основа на резултатите, получени при разглеждането на офертите и оценка 

на допуснатата оферта, съобразно определения от Възложителя критерий за оценка - 
„най-ниска цена”,  комисията единодушно взе следното  

РЕШЕНИЕ : 
4. НА ПЪРВО МЯСТО в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, по реда на глава VІІІ”а” от ЗОП, с предмет: „Транспортиране и 
третиране на опасни болнични отпадъци от медицински дейности, генерирани в 
„МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД с код: 18.01.02. и с код: 18.01.03* - 
Oтпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с 
оглед предотвратяване на инфекции”, КЛАСИРА УЧАСТНИКА, чиято оферта е 
допусната до разглеждане и оценяване – „АКГ МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД, с 
предлагана цена в размер на 1,35 лева с ДДС. 

 
 
Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществената 

поръчка с предмет: „Транспортиране и третиране на опасни болнични отпадъци 
от медицински дейности, генерирани в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД с 
код: 18.01.02. и с код: 18.01.03* - Oтпадъци, чието събиране и обезвреждане e 
обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции”, да бъде 
определен горепосоченият, класиран на първо място участник и със същия да се 
сключи договор за възлагане на поръчката. 

 
 
Председателят на комисията закри заседанието на 23.11.2015., в 09.40ч. 
 

С това комисията изпълни поставените й задачи за отваряне, разглеждане, 
оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедурата.  

Настоящия протокол се състави на 23.11.2015г., в три еднообразни 
екземпляра. 

 
 

 
КОМИСИЯ : 
 

 
Председател: . .чл.2 от ЗЗЛД . .      Членове: 1. ..чл.2 от ЗЗЛД. . .        2. .чл.2 от ЗЗЛД…. 
                       /м.с. Ф.Кърова/                              /Ц.Ботева/               /ак. П.Николаева/ 


