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П Р О Т О К О Л  № 1 

 

 

от работа на комисия, назначена със заповед № I-71 от 24.06.2020 г. на директора на Института по 

микробиология „Стефан Ангелов” към БАН 

 

 

Днес, 24.06.2020 г. в 10.00 ч., в гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев” бл 26, ет.2, зала 208, се 

откри заседание на комисия за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

химикали, антитела и конюгати, среди и добавки, ензими и китове, пластмасови и стъклени 

лабораторни изделия, лабораторни пипети и аксесоари и продукти за молекулярна биология 

необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за 

изпълнение на научно-изследователски проекти, финансирани от ФНИ, ННП „Храни и 

здраве”, ННП „БиоАктивМед“ и други ” 

 

Председател и член на комисията: гл. ас. д-р Николина Михайлова   

Членове: 

1. гл. ас. д-р Мая Захариева  

        2.  гл. ас. д-р Диляна Симеонова 

 

Задачата на комисията е да отвори и разгледа постъпилите оферти по реда на чл.54 и чл. 56-60 от 

ППЗОП и да оцени, и класира в съответствие с предварително обявените условия офертите, 

отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията за участие. Комисията следва да състави протоколи и доклад за всички свои 

действия за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали, антитела и 

конюгати, среди и добавки, ензими и китове, пластмасови и стъклени лабораторни изделия, 

лабораторни пипети и аксесоари и продукти за молекулярна биология необходима за нуждите на 

Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-

изследователски проекти, финансирани от ФНИ, ННП „Храни и здраве”, ННП „БиоАктивМед“ и 

други ” открита с Решение № 5 от 14.05.2020 г. на Директора на ИМикБ-БАН, обявена в Регистъра 

на обществените поръчки с уникален № 01482-2020-0004. 

На председателя на комисията, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бе предоставен списък на 

получените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Офертите 

са описани по реда на тяхното постъпване в деловодството на ИМикБ-БАН и са подадени от 

следните участници: 

 

 

 

Пореден № Вх.№ и час Фирма 

1.  

 

609/23.06.2020 г. 

10.16 ч. 
„АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ“ ЕООД 

2.  
612/23.06.2020 г. 

11.50 ч. 
„АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ“ 

ООД 

3.  
619/23.06.2020 г. 

12.50 ч. 
„БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД 

4.  
620/23.06.2020 г. 

14.00 ч. 
„МЕДИКЛИМ“ ЕООД 

5.  
621/23.06.2020 г. 

14.40 ч. 
„ДИАМЕД” ООД 

6.  
622/23.06.2020 г. 

15.20 ч. 
„ЛАБИМЕКС“ АД 

7.  
623/23.06.2020 г. 

16.00 ч. 
„ЕЛТА 90М“ ООД 
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След получаване на приемо-предавателния протокол и офертите на участниците, членовете на 

комисията попълниха декларации за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП.  

На публичното заседание за отваряне на офертите проведено на 24.06.2020 г.  в 10.00 ч., в сградата 

на ИМикБ-БАН - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев” бл 26, ет.2, зала 208  не присъстваха 

представители на участниците. 

 

На основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, председателят на комисията пристъпи към отваряне на 

пликовете с получените оферти по реда на постъпването им в деловодството на НЦЗПБ, както следва: 

 

 

1. „АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ“ ЕООД - по обособени позиции: 99, 102, 105, 109, 116, 117, 129, 132, 

145, 146, 147, 149, 159, 168 и 174.  

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ:   

1.1 Опис на документите, подписан от участника; 

1.2 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 15 броя, с приложени каталози и други 

изискани материали; 

1.4 Запечатани 15 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

 

2. „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД- по обособени позиции: 90, 92, 161, 177, 178, 180 и 181. 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ:   

1.1 Опис на документите, подписан от участника; 

1.2 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 7 броя, с приложени каталози и други 

изискани материали; 

1.4 Запечатани 7 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

 

3. „БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД- по обособени позиции: 49, 95 и 93. 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ:   

1.1 Опис на документите, подписан от участника; 

1.2 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 3 броя, с приложени каталози и други 

изискани материали; 

1.4 Запечатани 3 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

 

8.  
626/23.06.2020 г. 

16.40 ч. 
„АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД 

9.  
627/23.06.2020 г. 

16.50 ч. 
„РИДАКОМ“ ЕООД 

10.  
628/23.06.2020 г. 

16.55 ч. 
„ФОТ“ ООД 



 

 

4. „МЕДИКЛИМ“ ЕООД по обособени позиции: 24 и 90. 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ:   

1.1 Опис на документите, подписан от участника; 

1.2 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 2 броя, с приложени каталози и други 

изискани материали; 

1.4 Запечатани 2 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

 

5. „ДИАМЕД” ООД – по обособени позиции: 163, 164, 165 и 166. 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ:   

1.1 Опис на документите, подписан от участника; 

1.2 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 4 броя, с приложени каталози и други 

изискани материали; 

1.4 Запечатани 4 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

 

6. „ЛАБИМЕКС“ АД – по обособени позиции:1, 37, 45, 69, 72, 75, 169 и 171.  
Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ:   

1.1 Опис на документите, подписан от участника; 

1.2 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 8 броя, с приложени каталози и други 

изискани материали; 

1.4 Запечатани 8 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

 

7. „ЕЛТА 90М“ ООД – по обособени позиции: 3, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 34, 35, 48, 66, 81, 83, 

115, 161, 162, 163 и 163. 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ:   

1.1 Опис на документите, подписан от участника; 

1.2 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 19 броя, с приложени каталози и други 

изискани материали; 

1.4 Запечатани 19 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

 

8. „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД по обособени позиции: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 и 175. 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ:   

1.1 Опис на документите, подписан от участника; 

1.2 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (е-ЕЕДОП);  



 

4 

 

1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 72 броя, с приложени каталози и други 

изискани материали; 

1.4 Запечатани 72 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

 

9. „РИДАКОМ“ ЕООД - по обособени позиции:3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 62, 67, 74, 79, 

82, 83, 84, 86, 89, 90, 169, 170 и 171. 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ:   

1.1 Опис на документите, подписан от участника; 

1.2 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 53 броя, с приложени каталози; 

1.4 Запечатани 53 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

 

10. „ФОТ“ ООД - по обособени позиции: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 29, 37, 38, 39, 

42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 

83, 86, 88, 89, 91, 161, 169, 170, 171, 172, 174 и 179. 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ:   

1.1 Опис на документите, подписан от участника; 

1.2 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 59 броя, с приложени каталози; 

1.4 Запечатани 59 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

 

След отваряне на последната подадена оферта за участие приключи публичната част от заседанието 

на комисията. Откритото заседание на комисията приключи на 24.06.2020 г. в 16:30 часа. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 06.07.2020 г. в 10:00 часа.  

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определи следния прогнозен 

график за работа на комисията: 

 

1. Най-късно до 04.08.2020 г. комисията следва да разгледа приложения от участниците 

ЕЕДОП, като отрази направените констатации в Протокол № 1. 

2. До 27.11.2020 г. комисията следва да разгледа техническите предложения на участниците. 

3. Дата на отваряне на ценовите предложения най-късно до 01.12.2020 г. 

 

В съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 

представените от участниците попълнени образци на е-ЕЕДОП и провери за съответствие с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението 

за обществена поръчка и документацията за участие.     

При преглед на е-ЕЕДОП Комисията установи следното: 

 

1.  „АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил електронен ЕЕДОП, попълнен и подписан, с 

електронен подпис от всички лица по чл.40 от ППЗОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

От попълнената информация е видно, че участникът отговаря на всички поставени изисквания за 

лично състояние и критерии за подбор и комисията го допуска до разглеждане на техническото 



 

 

предложение. 

 

2. „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД  

Комисията констатира, че участникът е представил електронен ЕЕДОП, попълнен и подписан, с 

електронен подпис от всички лица по чл.40 от ППЗОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

От попълнената информация е видно, че участникът отговаря на всички поставени изисквания за 

лично състояние и критерии за подбор и комисията го допуска до разглеждане на техническото 

предложение. 

 

3. „БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил електронен ЕЕДОП, попълнен и подписан, с 

електронен подпис от всички лица по чл.40 от ППЗОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

От попълнената информация е видно, че участникът отговаря на всички поставени изисквания за 

лично състояние и критерии за подбор и комисията го допуска до разглеждане на техническото 

предложение. 

 

4. „МЕДИКЛИМ“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил електронен ЕЕДОП, попълнен и подписан, с 

електронен подпис от всички лица по чл.40 от ППЗОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

От попълнената информация е видно, че участникът отговаря на всички поставени изисквания за 

лично състояние и критерии за подбор и комисията го допуска до разглеждане на техническото 

предложение. 

 

5. „ДИАМЕД” ООД 

Представен е електронен ЕЕДОП, попълнен и подписан, с електронен подпис от всички лица по 

чл.40 от ППЗОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Комисията констатира следните 

непълноти и несъответствия в представения от участника е-ЕЕДОП: 

5.1. В раздел III.1, т. т. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 3 от документацията за участие, възложителят е посочил 

няколко групи основания при наличие на всяко едно, от които възложителят ще отстрани от участие 

в процедурата участник. Указано е, че исканата от възложителя информация се предоставя чрез 

попълване на част III, раздел Г от ЕЕДОП, където участникът следва да даде положителен отговор 

на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или документацията за обществена поръчка?“, както и следва да  декларира наличието 

или липсата на обстоятелства посочени в раздел III.1, т. т. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 3 от документацията 

за участие. 

При преглед на подадения от участника е-ЕЕДОП комисията констатира, че в част III, раздел Г от 

ЕЕДОП на въпрос „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или документацията за обществена поръчка?“, участникът е посочил 

отговор „Не“, който отговор не кореспондира с поставените от възложителя изисквания в раздел 

III.1, т. т. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 3 от документацията за участие. Участникът не е декларирал 

информацията относно липсата или наличието на горепосочените обстоятелства. 

 

Решение на комисията. 

Комисията взе решение, че с оглед необходимостта от адресиране на изложените констатации, 

участникът следва да представи нов е-ЕЕДОП, в който да посочи  информация относима към 

горепосочените констатации, както следва: 

5.1. В част III, раздел Г от ЕЕДОП участникът следва да даде положителен отговор на въпроса 

„Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или документацията за обществена поръчка?“, както и следва да декларира наличието 

или липсата на обстоятелства посочени в раздел III.1, т. т. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 3 от документацията за 

участие. 
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6. „ЛАБИМЕКС“ АД 

Представен е електронен ЕЕДОП, попълнен и подписан, с електронен подпис от всички лица по 

чл.40 от ППЗОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Комисията констатира следните 

непълноти и несъответствия в представения от участника е-ЕЕДОП: 

6.1. В раздел III.1, т. т. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 3 от документацията за участие, възложителят е посочил 

няколко групи основания при наличие на всяко едно, от които възложителят ще отстрани от участие 

в процедурата участник. Указано е, че исканата от възложителя информация се предоставя чрез 

попълване на част III, раздел Г от ЕЕДОП, където участникът следва да даде положителен отговор 

на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или документацията за обществена поръчка?“, както и следва да  декларира наличието 

или липсата на обстоятелства посочени в раздел III.1, т. т. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 3 от документацията 

за участие. 

При преглед на подадения от участника е-ЕЕДОП комисията констатира, че в част III, раздел Г от 

ЕЕДОП на въпрос „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или документацията за обществена поръчка?“, участникът е посочил 

отговор „Не“, който отговор не кореспондира с поставените от възложителя изисквания в раздел 

III.1, т. т. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 3 от документацията за участие. Участникът не е декларирал 

информацията относно липсата или наличието на горепосочените обстоятелства. 

 

Решение на комисията. 

Комисията взе решение, че с оглед необходимостта от адресиране на изложените констатации, 

участникът следва да представи нов е-ЕЕДОП, в който да посочи  информация относима към 

горепосочените констатации, както следва: 

6.1. В част III, раздел Г от ЕЕДОП участникът следва да даде положителен отговор на въпроса 

„Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или документацията за обществена поръчка?“, както и следва да декларира наличието 

или липсата на обстоятелства посочени в раздел III.1, т. т. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 3 от документацията за 

участие. 

 

7. „ЕЛТА 90М“ ООД 

Представен е електронен ЕЕДОП, попълнен и подписан, с електронен подпис от всички лица по 

чл.40 от ППЗОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Комисията констатира следните 

непълноти и несъответствия в представения от участника е-ЕЕДОП: 

7.1. В раздел III.1, т. т. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 3 от документацията за участие, възложителят е посочил 

няколко групи основания при наличие на всяко едно, от които възложителят ще отстрани от участие 

в процедурата участник. Указано е, че исканата от възложителя информация се предоставя чрез 

попълване на част III, раздел Г от ЕЕДОП, където участникът следва да даде положителен отговор 

на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или документацията за обществена поръчка?“, както и следва да  декларира наличието 

или липсата на обстоятелства посочени в раздел III.1, т. т. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 3 от документацията 

за участие. 

При преглед на подадения от участника е-ЕЕДОП комисията констатира, че в част III, раздел Г от 

ЕЕДОП на въпрос „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или документацията за обществена поръчка?“, участникът е посочил 

отговор „Не“, който отговор не кореспондира с поставените от възложителя изисквания в раздел 

III.1, т. т. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 3 от документацията за участие. Участникът не е декларирал 

информацията относно липсата или наличието на горепосочените обстоятелства. 

 



 

 

Решение на комисията. 

Комисията взе решение, че с оглед необходимостта от адресиране на изложените констатации, 

участникът следва да представи нов е-ЕЕДОП, в който да посочи  информация относима към 

горепосочените констатации, както следва: 

7.1. В част III, раздел Г от ЕЕДОП участникът следва да даде положителен отговор на въпроса 

„Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или документацията за обществена поръчка?“, както и следва да декларира наличието 

или липсата на обстоятелства посочени в раздел III.1, т. т. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 3 от документацията за 

участие. 

 

8. „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Представеният от участникът диск е празен - не съдържа електронен ЕЕДОП, попълнен и подписан, 

с електронен подпис от всички лица по чл. 40 от ППЗОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП.  

 

Решение на комисията. 

С оглед горните констатации комисията взе решение, участникът да представи е-ЕЕДОП, в който 

да посочи информация, която възложителят е заложил в обявлението и в документацията за участие, 

с оглед удостоверяване съотвествие на участника с поставените от възложителя изисквания за лично 

състояние и критерии за подбор. 

 

 

9. „РИДАКОМ“ ЕООД 

Представен е електронен ЕЕДОП, попълнен и подписан, с електронен подпис от всички лица по 

чл.40 от ППЗОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Комисията констатира следните 

непълноти и несъответствия в представения от участника е-ЕЕДОП: 

9.1. В раздел IV, т.3 от документацията за участие възложителят е посочил, че участникът следва да 

прилага внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват 

сходен с предмета  на поръчката. За доказване на критерия за подбор участникът попълва: Част IV: 

„Критерии за подбор“, Раздел Г -Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на 

качество“ от е-ЕЕДОП – с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и 

обхватът на действие. При преглед на подадения от кандидата е-ЕЕДОП комисията констатира, че 

участникът не е  посочил издателят на сертификата. 

 

Решение на комисията. 

Комисията взе решение, че с оглед необходимостта от адресиране на изложените констатации, 

участникът следва да представи нов е-ЕЕДОП, в който да посочи  информация относима към 

горепосочените констатации, както следва: 

9.1. В Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г -Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за 

осигуряване на качество“ участникът следва да представи посочената по-горе информация. 

 

10. „ФОТ“ ООД 

Комисията констатира, че участникът е представил електронен ЕЕДОП, попълнен и подписан, с 

електронен подпис от всички лица по чл.40 от ППЗОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

От попълнената информация е видно, че участникът отговаря на всички поставени изисквания за 

лично състояние и критерии за подбор и комисията го допуска до разглеждане на техническото 

предложение. 

 

 

Комисията приключи закритото заседание на 09.07.2020 г. 

 

На основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП, протоколът се изпраща на всички участници и в същия ден се  



На осн. чл.36а, ал. 3 от ЗОП
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