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Вх.№ 1052 / 24.07.2015г.

Утвърдил: 24.07.2015 г. (п)

/инж. Людмила Ганчева/
Директор ПГХТТ

ПРОТОКОЛ
за работа на Комисията, назначена със заповед № 425/ 24.07.2015г. на Директора на
Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив за
разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от  участници в обществена
поръчка за строителство по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана с
предмет:„Строително-ремонтни  работи по сградния фонд на Професионална
гимназия по  хранителни технологии  и техника– Пловдив“, обявена в Регистъра на
Агенцията за обществени поръчки публична покана под уникален
идентификационен номер 9043815

Днес 24.07.2015 година от 10.00ч. в сградата на ПГХТТ – Пловдив, стая Център за
професионално обучение, ет. II в изпълнение на заповед № 425/24.07.2015г. на Директора
на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника /ПГХТТ/ - гр. Пловдив
се проведе заседание на комисия в състав:

Председател: адвокат Зоя Герасимова – правоспособен юрист, адвокат, вписан в
Адвокатска колегия – Пловдив, личен № 1800040640;

Членове: 1. Инж.  Катя  Георгиева -– външен експерт по чл. 19, ал. 1, т. 8 от
ЗОП, вписан в списъка на Агенция по обществени поръчки под № ВЕ-2002/20.01.2011г.,
специалност “Строителен инженер”;

2. Елена Вангелова – Главен счетоводител на ПГХТТ – Пловдив,
специалност – „Счетоводство и контрол”

Комисията получи от възложителя списък с участниците, подали оферти до
16.00 часа на 23.07.2015г. за участие в обществена поръчка за строителство по реда на
Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана с предмет:„Строително-ремонтни  работи
по сградния фонд на Професионална гимназия по  хранителни технологии  и техника–
Пловдив“, обявена в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки публична покана
под уникален идентификационен номер 9043815

Комисията получи от възложителя дневник за извършените огледи по публична
покана под уникален идентификационен номер 9043815 с предмет:„Строително-ремонтни
работи по сградния фонд на Професионална гимназия по  хранителни технологии  и
техника– Пловдив“, надлежно подписан от отговорното длъжностно лице.

На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) всички
членове на комисията подписаха декларации за съответствие на обстоятелствата по чл. 35,
ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП.

В 10.15ч. председателят на комисията провери за присъствие на участници в
процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за
масово осведомяване, представители на юридически лица с нестопанска цел и други
лица, които да присъстват на отварянето на офертите.

На публичната част от заседанието на комисията присъства: Тодорка Христова
Влахкинова, управител на „ВАЛДОР – 60” ООД, ЕИК: 115540697 . Няма други участници
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
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осведомяване, представители на юридически лица с нестопанска цел и други лица, които
да присъстват на отварянето на офертите.

Представени са шест броя оферти, всички в непрозрачни здрави и запечатани
пликове, които съответстват на описаните в списъка, изготвен от длъжностното лице,
определено в заповедта.

На основание чл. 101г, ал.3 от ЗОП, комисията в 10.20ч. пристъпи към
последователно отваряне на офертите по реда на постъпването им и в присъствието на
Тодорка Христова Влахкинова, управител на „ВАЛДОР – 60” ООД, ЕИК: 115540697 .
Комисията провери съответствието на представените от всеки участник документи с
описаните в приложения списък на представените документи. В изпълнение на чл.101г,
ал.3, изр.2 от ЗОП, председателят на комисията обяви съдържанието на намерените в
пликовете технически и ценови предложения на кандидатите за изпълнение на поръчката,
след което членовете на комисията и Тодорка Христова Влахкинова, управител на
„ВАЛДОР – 60” ООД, ЕИК: 115540697, подписаха техническите и ценови предложения на
всички участници.

С извършването на тези действия в 11.55ч. приключи публичната част от работата
на комисията и работата  и по разглеждане, обсъждане и оценяване на офертите продължи
в закрито заседание.

Комисията разгледа детайлно по форма и съдържание представените от
участниците документи  от  т.1 до т.16 от документацията за участие Раздел ІV-
„Изискуеми документи и информация”, както следва:

1. Оферта с вх. № 1043/23.07.2015 г., постъпила в 9.20 ч., на “Стоянстройпласт” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр.Самоков, ул. „Ружа” №5,  ЕИК 175436436 за
обособена позиция ІІ: Ремонт на покрив на учебна работилница, находяща се в южния
корпус на учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и
техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №
156.Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя
документи, съответни по форма и съдържание с документацията за участие. При проверка
с данните от Дневник за извършените огледи по публична покана под уникален
идентификационен номер 9043815 с предмет:„Строително-ремонтни  работи по сградния
фонд на Професионална гимназия по  хранителни технологии  и техника– Пловдив“,
надлежно подписан от отговорното длъжностно лице се установява, че участникът не е
извършил оглед на обекта в присъствието на посоченото в публичната покана длъжностно
лице, въпреки че заявява това обстоятелство в декларация и в т.7 от техническото
предложение. Поради това комисията единодушно

РЕШИ:
Не допуска до оценяване и класиране на техническото и ценово предложение на

участника “Стоянстройпласт” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Самоков, ул.
„Ружа” №5,  ЕИК 175436436, поради неизвършване на оглед на обектите съгласно
указанията на Възложителя в Раздел III , Изисквания към участниците от документацията
за участие – стр.4 – „Представител на участника следва да е извършил оглед на обектите,
описани в Раздел II в присъствието на длъжностното лице на възложителя, посочено в
публичната покана”.

2. Оферта с вх. № 1044 /23.07.2015г., постъпила в 9.20ч. , на „Главно управление
строителство и възстановяване” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Лъчезар Станчев” №13 ет.7, ЕИК 201906947 за  обособена позиция І: Подмяна на
дървена дограма  с ПВЦ дограма  със съпътстващи строително-монтажни работи,
свързани с подмяната на дограма на 70 бр. прозорци в учебната сграда на
Професионална гимназия по хранителни технологии и техника / ПГХТТ / с
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административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156 и за обособена
позиция ІІ: Ремонт на покрив на учебна работилница, находяща се в южния корпус на
учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника /
ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156.
Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя
документи, съответни по форма и съдържание с документацията за участие. При проверка
с данните от Дневник за извършените огледи по публична покана под уникален
идентификационен номер 9043815 с предмет:„Строително-ремонтни  работи по сградния
фонд на Професионална гимназия по  хранителни технологии  и техника– Пловдив“,
надлежно подписан от отговорното длъжностно лице се установява, че участникът не е
извършил оглед на обекта в присъствието на посоченото в публичната покана длъжностно
лице, въпреки че заявява това обстоятелство в т.7 от техническото предложение. Поради
това комисията единодушно

РЕШИ:
Не допуска до оценяване и класиране на техническото и ценово предложение на

участника „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД със седалище и адрес
на управление: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” №13, ет.7, ЕИК 201906947, поради
неизвършване на оглед на обектите по указания от Възложителя начин в Раздел III ,
Изисквания към участниците от документацията за участие – стр.4 – „Представител на
участника следва да е извършил оглед на обектите, описани в Раздел II в присъствието на
длъжностното лице на възложителя, посочено в публичната покана”.

3. Оферта с вх. № 1045/ 23.07.2015г., постъпила в 10.25ч., на „Ремонтстрой ” АД със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, понеделник пазар №3а, ЕИК 825085226 за
обособена позиция І: Подмяна на дървена дограма  с ПВЦ дограма  със съпътстващи
строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма на 70 бр. прозорци в
учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника /
ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156 и за
обособена позиция ІІ: Ремонт на покрив на учебна работилница, находяща се в южния
корпус на учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и
техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156.
Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя
документи, съответни по форма и съдържание с документацията за участие. При проверка
с данните от Дневник за извършените огледи по публична покана под уникален
идентификационен номер 9043815 с предмет:„Строително-ремонтни  работи по сградния
фонд на Професионална гимназия по  хранителни технологии  и техника– Пловдив“,
надлежно подписан от отговорното длъжностно лице се установява, че участникът е
извършил оглед на обекта в присъствието на посоченото в публичната покана длъжностно
лице на 17.07.2015г. чрез изпълнителния директор Ангел Николов. Поради това комисията
единодушно

РЕШИ:
Допуска до оценяване и класиране на техническите и ценови предложения по

обособена позиция І и обособена позиция ІІ на участника „Ремонтстрой ” АД със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Понеделник пазар №3а, ЕИК 825085226.

4. Оферта с вх. № 1046/ 23.07.2015г. постъпила в 11.50ч. на „ВАЛДОР- 60”ООД– със
седалище и адрес на управление:гр. Пловдив, ЖК „Тракия”, бл.278, вх.В, ет.1, ап.1, ЕИК
115540697 за обособена позиция ІІ: Ремонт на покрив на учебна работилница, находяща
се в южния корпус на учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни
технологии и техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил
Априлов“ № 156. Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от
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възложителя документи, съответни по форма и съдържание с документацията за участие.
При проверка с данните от Дневник за извършените огледи по публична покана под
уникален идентификационен номер 9043815 с предмет:„Строително-ремонтни  работи по
сградния фонд на Професионална гимназия по  хранителни технологии  и техника–
Пловдив“, надлежно подписан от отговорното длъжностно лице се установява, че
участникът не е извършил оглед на обекта в присъствието на посоченото в публичната
покана длъжностно лице, въпреки че заявява това обстоятелство в т.7 от техническото
предложение. Поради това комисията единодушно

РЕШИ:
Не допуска до оценяване и класиране на техническото и ценово предложение на

участника „ВАЛДОР- 60”ООД– със седалище и адрес на управление:гр. Пловдив, ЖК
„Тракия”, бл.278, вх.В, ет.1, ап.1, ЕИК 115540697, поради  неизвършване  на оглед на
обектите по указания от Възложителя начин в Раздел III , Изисквания към участниците от
документацията за участие – стр.4 – „Представител на участника следва да е извършил
оглед на обектите, описани в Раздел II в присъствието на длъжностното лице на
възложителя, посочено в публичната покана”.

5. Оферта с вх. № 1047/ 23.07.2015г., постъпила в 15.10ч. на „Астрал Инженеринг” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Борис Сарафов” №20 офис 1, ЕИК
115605958 за обособена позиция І: Подмяна на дървена дограма  с ПВЦ дограма  със
съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма на 70
бр. прозорци в учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и
техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156 ,
обособена позиция ІІ: Ремонт на покрив на учебна работилница, находяща се в южния
корпус на учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и
техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156.
Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя
документи, съответни по форма и съдържание с документацията за участие. При проверка
с данните от Дневник за извършените огледи по публична покана под уникален
идентификационен номер 9043815 с предмет:„Строително-ремонтни  работи по сградния
фонд на Професионална гимназия по  хранителни технологии  и техника– Пловдив“,
надлежно подписан от отговорното длъжностно лице се установява, че участникът не е
извършил оглед на обекта в присъствието на посоченото в публичната покана длъжностно
лице, въпреки че заявява това обстоятелство в т.7 от техническото предложение. Поради
това комисията единодушно

РЕШИ:
Не допуска до оценяване и класиране на техническото и ценово предложение на

участника на „Астрал Инженеринг” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, ул.”Борис Сарафов” №20 офис 1, ЕИК 115605958, поради  неизвършване  на
оглед на обектите по указания от Възложителя начин в Раздел III , Изисквания към
участниците от документацията за участие – стр.4 – „Представител на участника следва да
е извършил оглед на обектите, описани в Раздел II в присъствието на длъжностното лице
на възложителя, посочено в публичната покана”.

6. Оферта с вх. № 1048/ 23.07.2015г. постъпила в 15.25ч. на ДЗЗД ”ИНТЕРХОЛД-
ПАРСЕК ” със седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК „Манастирски ливади”
бл.11А, вх. А, ет.1, ЕИК 176848898 за обособена позиция І: Подмяна на дървена дограма
с ПВЦ дограма  със съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната
на дограма на 70 бр. прозорци в учебната сграда на Професионална гимназия по
хранителни технологии и техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул.
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„Васил Априлов“ № 156, обособена позиция ІІ: Ремонт на покрив на учебна работилница,
находяща се в южния корпус на учебната сграда на Професионална гимназия по
хранителни технологии и техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул.
„Васил Априлов“ № 156. Комисията установи, че участникът е представил всички
изискуеми от възложителя документи, съответни по форма и съдържание с
документацията за участие. При проверка с данните от Дневник за извършените огледи по
публична покана под уникален идентификационен номер 9043815 с предмет:„Строително-
ремонтни  работи по сградния фонд на Професионална гимназия по  хранителни
технологии  и техника– Пловдив“, надлежно подписан от отговорното длъжностно лице се
установява, че участникът не е извършил оглед на обекта в присъствието на посоченото в
публичната покана длъжностно лице, въпреки че заявява това обстоятелство в т.7 от
техническото предложение. Поради това комисията единодушно

РЕШИ:
Не допуска до оценяване и класиране на техническото и ценово предложение на

участника на  ДЗЗД ”ИНТЕРХОЛД- ПАРСЕК ” със седалище и адрес на управление: гр.
София, ЖК „Манастирски ливади” бл.11А, вх. А, ет.1, ЕИК 176848898, поради
неизвършване  на оглед на обектите по указания от Възложителя начин в Раздел III ,
Изисквания към участниците от документацията за участие – стр.4 – „Представител на
участника следва да е извършил оглед на обектите, описани в Раздел II в присъствието на
длъжностното лице на възложителя, посочено в публичната покана”.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия
участник „Ремонтстрой ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
понеделник пазар №3а, ЕИК 825085226 по обособена позиция I: Подмяна на дървена
дограма  с ПВЦ дограма със съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с
подмяната на дограма на 70 бр. прозорци в учебната сграда на Професионална гимназия
по хранителни технологии и техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив,
бул. „Васил Априлов“ № 156. Техническото предложение на участника е съответно на
изискванията на Възложителя по форма и съдържание:

 срок на валидност на офертата – 90  /деветдесет/ календарни дни от датата на
подаване на офертата;

 срок за изпълнение – 19 /деветнадесет/ календарни дни считано от датата на
подписване на договора за изпълнение, но не по-късно от 30.08.2015г.

 гаранционен срок – 62 /шестдесет и два/ месеца за всички строително-
ремонтни работи по обособена позиция I, вкл. всички подвижни и
неподвижни части, стъклопакети и корпуси.

Към техническото предложение е представена работна програма, която съответства
на изискванията на Възложителя от документацията. Работната програма описва
организацията и методологията за изпълнението на дейностите, качеството на дограмата,
която отговаря на европейските стандарти за блясък на повърхността и има отлични
качества при нагряване, влажност и шумоизолация; служебната компетентност на
работещите във фирмата и условията за безопасност на труда и минимизиране на
евентуалното отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда от
дейностите по ремонта и експлоатацията на обекта.

Комисията пристъпи към изчисляване на оценката за техническото предложение по
показател К1- срок на изпълнение съгласно указанията на Възложителя.

К1у= 20х20/20=20 т.

Ето защо комисията единодушно
РЕШИ:

Допуска до разглеждане и оценяване на ценовото предложение  на „Ремонтстрой ”
АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Понеделник пазар №3а, ЕИК
825085226 по обособена позиция I: Подмяна на дървена дограма  с ПВЦ дограма  със
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съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма на 70
бр. прозорци в учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и
техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156.

Ценовото предложение е съответно на изискванията на Възложителя по форма и
съдържание и е в рамките на определената от него прогнозна стойност и разполагаем
финансов ресурс, приложена е количествено-стойностна сметка:

Предлагана цена – 46 475.00 /четиридесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и
пет/ лева без ДДС;

 часова ставка - 2.65лв./час;
 допълнителни разходи за труд – 90%;
 допълнителни разходи за механизация – 10%;
 доставно-складови разходи 9%;
 печалба - 8%.

Комисията пристъпи към изчисляване на оценката за ценовото предложение по
показател К2 – ценово предложение съгласно указанията на Възложителя.

К2у= 80х80/80=80 т.
Комплексна оценка:

Показател – К
(наименование)

Максимално
възможен бр. точки

Относите
лна тежест в
КО

1. Срок на изпълнение –К1 20 0,2
2. Ценово предложение – К2 80 0,8

КО =К1+К2=20+80=100т.
Предвид гореизложеното и на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, Комисията

единодушно
РЕШИ:

Класира участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична
покана с предмет:„Строително-ремонтни  работи по сградния фонд на Професионална
гимназия по  хранителни технологии  и техника– Пловдив“, обявена в Регистъра на
Агенцията за обществени поръчки публична покана под уникален идентификационен
номер 9043815 по обособена позиция І: Подмяна на дървена дограма  с ПВЦ дограма  със
съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма на 70
бр. прозорци в учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и
техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156,
въз основа на резултатите от извършената комплексна оценка на офертите, както следва:
Първо място: „Ремонтстрой ” АД – Пловдив – 100 точки.
Предлага на Възложителя да определи за изпълнител на строително-монтажните работи
по обособена позиция І: Подмяна на дървена дограма  с ПВЦ дограма  със съпътстващи
строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма на 70 бр. прозорци в
учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника /
ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156 , класирания
на първо място участник и сключи договор с него.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия
участник „Ремонтстрой ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
Понеделник пазар №3а, ЕИК 825085226 по обособена позиция ІІ: Ремонт на покрив на
учебна работилница, находяща се в южния корпус на учебната сграда на Професионална
гимназия по хранителни технологии и техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр.
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Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156.Техническото предложение на участника е
съответно на изискванията на Възложителя по форма и съдържание:

 срок на валидност на офертата – 90  /деветдесет/ календарни дни от датата на
подаване на офертата;

 срок за изпълнение – 19 /деветнадесет/ календарни дни считано от датата на
подписване на договора за изпълнение, но не по-късно от 30.08.2015г.

 гаранционен срок – 62 /шестдесет и два/ месеца за всички строително-
ремонтни работи по обособена позиция II.

Към техническото предложение е представена работна програма, която съответствана
изискванията на Възложителя от документацията. Работната програма описва
организацията и методологията за изпълнението на дейностите, качеството на
материалите които ще бъдат вложени; служебната компетентност на работещите във
фирмата и условията за безопасност на труда и минимизиране на евентуалното
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по
ремонта и експлоатацията на обекта.

Комисията пристъпи към изчисляване на оценката за техническото предложение по
показател К1- срок на изпълнение съгласно указанията на Възложителя.

К1у= 20х20/20=20 т.

Ето защо комисията единодушно
РЕШИ:

Допуска до разглеждане и оценяване на ценовото предложение  на „Ремонтстрой ”
АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Понеделник пазар №3а, ЕИК
825085226 по обособена позиция ІІ: Ремонт на покрив на учебна работилница, находяща
се в южния корпус на учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни
технологии и техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил
Априлов“ № 156

Ценовото предложение е съответно на изискванията на Възложителя по форма и
съдържание и е в рамките на определената от него прогнозна стойност и разполагаем
финансов ресурс приложена е количествено-стойностна сметка:

Предлагана цена – 43 982.00 /четиридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и два
/ лева без ДДС;

 часова ставка - 2.65лв./час;
 допълнителни разходи за труд – 90%;
 допълнителни разходи за механизация – 10%;
 доставно-складови разходи 9%;
 печалба - 8%.

Комисията пристъпи към изчисляване на оценката за ценовото предложение по
показател К2 – ценово предложение съгласно указанията на Възложителя.

К2у= 80х80/80=80 т.
Комплексна оценка:

Показател – К
(наименование)

Максимално
възможен бр. точки

Относите
лна тежест в
КО

1. Срок на изпълнение –К1 20 0,2
2. Ценово предложение – К2 80 0,8

КО =К1+К2=20+80=100т.

Предвид гореизложеното и на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, Комисията
единодушно
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РЕШИ:
Класира участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез

публична покана с предмет:„Строително-ремонтни  работи по сградния фонд на
Професионална гимназия по  хранителни технологии  и техника– Пловдив“, обявена в
Регистъра на Агенцията за обществени поръчки публична покана под уникален
идентификационен номер 9043815 обособена позиция ІI: Ремонт на покрив на учебна
работилница, находяща се в южния корпус на учебната сграда на Професионална
гимназия по хранителни технологии и техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр.
Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156, въз основа на резултатите от извършената
комплексна оценка на офертите, както следва:
Първо място: „Ремонтстрой ” АД – Пловдив – 100 точки.

Предлага на Възложителя да определи за изпълнител на строително-монтажните
работи по обособена позиция IІ: Ремонт на покрив на учебна работилница, находяща се в
южния корпус на учебната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии
и техника / ПГХТТ / с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156,
класирания на първо място участник и сключи договор с него.

С приемането на горните решения, съставянето и подписването на настоящия
протокол комисията завърши своята работа в 15.35ч. на 24.07.2015година.

Настоящият протокол ведно с цялата документация от проведената процедура по
публичната покана да се предадат на Възложителя. След утвърждаването на протокола на
комисията от Възложителя, същият следва да се побликува в Профила на купувача и
изпрати на участниците на посочените от тях адреси на електронна поща при условията на
чл.101г, ал.4, изр.2 от ЗОП.

К О М И С И Я:

Председател: (п)………………………........

Членове: 1 . (п)...........................................

2 . (п)…………………………….


