
ПРОТОКОЛ 
(По чл.101г от Закона за обществените поръчки) 

Днес, на 10.10.2014 год. в 10:00 часа, в сградата на Централно управление на 
„Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД в град 
София п.к.1142, бул."Васил Левски" № 54, на основание чл.101г, ал.З от ЗОП се 
проведе публично заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-09-103 от 
07.10.2014 год. на Изпълнителния Директор на „СБР-НК" ЕАД, за разглеждане, 
оценка и класиране на офертите по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на 
болнични стаи с три легла - без санитарен възел в основна сграда на „СБР-НК" 
ЕАД, Филиал Баня", проведена по реда на Глава Villa от Закона за обществените 
поръчки с публична покана изх.№46 от 26.09.2014 год., с уникален код в РОП при 
АОП: ID 9034120 от 29.09.2014 год., както и в Профила на купувача от същата дата, а 
също така и обявление от 07.10.2014 год. в Профила на купувача. 

Комисията е назначена по реда на чл.101г ал.1 от ЗОП, като в работата й 
участват определените трима редовни членове и тя включва: 

1. Красимир Николов Котов - координатор стопански дейности; 
2. Ангел Атанасов Алексиев - организатор стопански дейности;; 
3. Бойка Иванова Пенева - юрист. 
До крайния срок за получаване на офертите - 09.10.2014 год. - 16:00 часа са 

постъпили оферти от четирима участника, чието приемане е надлежно документирано в 
регистъра на възложителя. Получените оферти са входирани с входящ номер, дата и час 
на получаване, както е отбелязано в регистъра: 
№ Наименование на участника: Оферта(вх. №/дата/час/: 

1. „КЪМПАНИ-СТРОИ 2010" ЕООД 
ЕИК:201280151 

46-1/07.10.2014 г./11:25 ч. 

2. ЕТ „АС-СТРОИ-Янко Славчев" 
ЕИК: 131204831 

46-2/09.10.2014 г./13:45ч. 

3. „НИК-СТРОИ 06" ЕООД 
ЕИК:200574292 

46-3/09.10.2014 г./14:50ч. 

4. „ГЕОКОМ-2000" ООД 
ЕИК: 101512168 

46-4/09.10.2014 г./15:55 ч. 

Няма оферти, представени след определения краен срок за получаване на 
оферти. 

На заседанието присъства г-н Васил Димитров Атанасов, оторизиран 
представител на участника „Геоком-2000" ООД, което обстоятелство е отразено в 
присъствен списък - неразделна част от настоящия протокол. /Приложено конкретно 
пълномощно №33/08.10.2014 год. само за присъствие при отваряне на офертите. 

Останалите трима участника не са изпратили свои представители за участие в 
публичното заседание на комисията. 

Представител на средствата за масово осведомяване или на други лица не 
присъстваха на публичното заседание, независимо, че на 07.10.2014 год. в Профила на 



купувача на възложителя е публикувано съобщение относно мястото, датата и часа на 
отваряне на получените оферти. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване: 
A.I. „КЪМПАНИ-СТРОЙ 2010" ЕООД: 
Комисията констатира, че офертата на участника е подадена на 07.10.2014 год. в 

11:25 ч. и е входирана с вх. №46-1/07.10.2014 г./11:25 ч. 
Офертата е подадена от участника в запечатан, непрозрачен плик и ненарушена 

цялост, върху който е поставен входящия номер/дата/час. 
При отварянето на плика с офертата, комисията установи наличието на три 

отделни запечатани, непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, надписани съответно: 
Папка №1 „Документи за подбор"; Папка №2 „Предложение за техническо 
изпълнение" и Папка №3 „Предлагана цена". 

Комисията установи, че офертата изпълнява изискванията на чл.101в от ЗОП, 
като съдържа всички изискуеми от възложителя: 

1. данни за лицето, което прави предложението; 
2. техническо предложение за изпълнение на поръчката; 
3. ценово предложение; 
4. срок на валидност на офертата - 90 дни от датата, определена за краен срок 

за подаване на офертите. 
А.И. ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев" : 
Комисията констатира, че офертата на участника е подадена на 09.10.2014 год. в 

13:45 ч. и е входирана с вх. №46-2/09.10.2014 год./13:45 ч. 
Офертата е подадена от участника в запечатан, непрозрачен плик и ненарушена 

цялост, върху който е поставен входящия номер/дата/час. 
При отварянето на плика с офертата, комисията установи наличието на три 

отделни запечатани, непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, надписани съответно: 
Папка №1 „Документи за подбор"; Папка №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката" и Папка №3 „"Предлагана цена". 

Комисията установи, че офертата изпълнява изискванията на чл.101в от ЗОП, 
като съдържа всички изискуеми от възложителя: 

1. данни за лицето, което прави предложението; 
2. техническо предложение за изпълнение на поръчката; 
3. ценово предложение; 
4. срок на валидност на офертата - 60 календарни дни от датата, определена за 

краен срок за подаване на офертите; 
A.III. "НИК-СТРОЙ 06" ЕООД : 
Комисията констатира, че офертата на участника е подадена на 09.10.2014 год. в 

14:50 ч. и е входирана с вх. №46-3/09.10.2014 год./14:50 ч. 
Офертата е подадена от участника в запечатан, непрозрачен плик и ненарушена 

цялост, върху който е поставен входящия номер/дата/час. 
При отварянето на плика с офертата, комисията установи наличието на три 

отделни запечатани, непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, надписани съответно: 
Папка №1 „Документи за подбор"; Папка №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката" и Папка №3 „"Предлагана цена". 

Комисията установи, че офертата изпълнява изискванията на чл.101в от ЗОП, 
като съдържа всички изискуеми от възложителя: 

1. данни за лицето, което прави предложението; 
2. техническо предложение за изпълнение на поръчката; 
3. ценово предложение; 



4. срок на валидност на офертата - 60 календарни дни от датата, определена за 
краен срок за подаване на офертите; 

A.IV. „ГЕОКОМ-2000" ООД: 
Комисията констатира, че офертата на участника е подадена на 09.10.2014 год. в 

15:55 ч. и е входирана с вх. №46-4/09.10.2014 год./l5:55 ч. 
Офертата е подадена от участника в запечатан, непрозрачен плик и ненарушена 

цялост, върху който е поставен входящия номер/дата/час. 
При отварянето на плика с офертата, комисията установи наличието на три 

отделни запечатани, непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, надписани съответно: 
Папка №1 „Документи за подбор"; Папка №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката" и Папка №3 „"Предлагана цена". 

Комисията установи, че офертата изпълнява изискванията на чл.101в от ЗОП, 
като съдържа всички изискуеми от възложителя: 

1. данни за лицето, което прави предложението; 
2. техническо предложение за изпълнение на поръчката; 
3. ценово предложение; 
4. срок на валидност на офертата - 80 календарни дни от датата, определена за 
краен срок за подаване на офертите; 
Комисията пристъпи към отваряне на техническите и ценови предложения на 

участниците. 
Комисията обяви ценовите предложения, както следва: 

№ Наименование на участника: Предлагана цена в лева без ДДС 

1. „КЪМПАНИ-СТРОИ 2010" ЕООД 48 810,70 лева 

2. ЕТ „АС-СТРОИ-Янко Славчев" 47 698,54 лева 

3. „НИК-СТРОИ 06" ЕООД 49 376,60 лева 
4. „ГЕОКОМ-2000" ООД 44 919,40 лева 

Предложи се на присъстващия представител на „ГЕОКОМ-2000" ООД да 
подпише техническото и ценово предложение на всеки от останалите участници. 

С подписването на техническите и ценовите предложения публичната част от 
заседанието приключи. 

След приключване на публичната част, комисията продължи работата си, като 
пристъпи към разглеждане на подадените оферти и извърши проверка за 
съответствието им с изискванията на Възложителя 

Б.1. Офертата на „КЪМПАНИ-СТРОЙ 2010" ЕООД съдържа: 
1. Документи за подбор: 
1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
1.2.Оферта, в която е изписано наименованието на участника и ЕИК и е 

подписана от представляващия Управител — Ангел Георгиев Маринов; 
1.3.Информационен лист на офериращото лице, в който се съдържа 

необходимата информация за правосубектността на участника, в това число ЕИК; 
1.4.Удостоверение за регистрация по ЗДДС от 01.10.2010 год., издадено от НАП; 
1.5.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, подписана от представляващия 

дружеството управител; 
1.6.Декларация за приемане на условията на договора, по чл.56, ал.1 т.12 от ЗОП, 

подписана от представляващия дружеството управител; 
1.7. Удостоверение №V-TV 006739 издадено от Камарата на строителите в 

България, удостоверяващо вписване на участника в Централния професионален 
регистър на строителя на основание чл.19 от Закона за камарата на строителите, Пета 



група - отделни видове СМР съгласно КИД - 2008 сектор „Строителство" с посочените 
класове, заедно с Талона, като неразделна част, видно от който е отразена валидност на 
талона до 30.09.2015 год. 

1.8. Удостоверение №I-TV 009945 издадено от Камарата на строителите в 
България, удостоверяващо вписване на участника в Централния професионален 
регистър на строителя на основание чл.19 от Закона за камарата на строителите, 
ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежаща му инфраструктура, 
електронни съобщителни мрежи и съоръжения; СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА 
КАТЕГОРИЯ, заедно с Талона, като неразделна част, видно от който е отразена 
валидност на талона до 30.09.2015 год. 

1.9. Застрахователна полица №130113/ 000411 от 04.10.2014 год. издадена от 
„Дженерали застраховане" АД, удостоверяваща валидно сключена застраховка „Обща 
гражданска отговорност", за период от 12 месеца /влиза в сила от 04.10.2014 год. и 
изтича на 03.10.2015 год./; 

При направена справка в сайта на „Дженерали застраховане" АД в раздела на 
„Общи условия" - посочения застраховател засрахова строителите за професионална 
отговорност за вреди от упражняване на дейността със Застраховка „Обща гражданска 
отговорност", а само лицата упражняващи строителен надзор застрахова с отделна 
застраховка „Професионална отговорност". 

1.10. Списък на необходимата собствена механизация за изпълнение на 
поръчката. 

1.11. Проект на договор / подписан, без цена /. 
От извършена справка в Търговския регистър при АВ, комисията констатира, че 

участника е надлежно вписан търговец, статус - действащ, едноличен собственик, 
управител и представляващ дружеството - Ангел Георгиев Маринов. 

Въз основа на представените документи, комисията приема, че участникът 
отговаря напълно на изискванията за подбор, поставени от Възложителя. 

Б.П. Офертата на ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев" съдържа: 
1. Документи за подбор: 
1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
1.2.Оферта; 
1.3.Информационен лист на офериращото лице, в който се съдържа 

необходимата информация за правосубектността на участника, в това число ЕИК; 
1.4.Удостоверение за актуално състояние изх.№20140930102429 от 30.09.2014 

год., издадено от Агенция по вписванията; 
1.5.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, подписана от представляващия 

управител; 
1.6.Декларация за приемане на условията на договора, по чл.56, ал.1 т. 12 от ЗОП, 

подписана от представляващия управител; 
1.7. Удостоверение №V-TV 007740 издадено от Камарата на строителите в 

България, удостоверяващо вписване на участника в Централния професионален 
регистър на строителя на основание чл.19 от Закона за камарата на строителите, Пета 
група - отделни видове СМР съгласно КИД - 2008 сектор „Строителство" с посочените 
класове, заедно с Талона, като неразделна част, видно от който е отразена валидност на 
талона до 30.09.2014 год. /изтекъл срок на вписването към датата на подаване на 
офертата/; 

1.8. Удостоверение №I-TV 011240 издадено от Камарата на строителите в 
България, удостоверяващо вписване на участника в Централния професионален 
регистър на строителя на основание чл.19 от Закона за камарата на строителите, 
ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежаща му инфраструктура, 



електронни съобщителни мрежи и съоръжения; СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА 
КАТЕГОРИЯ, заедно с Талона, като неразделна част, видно от който е отразена 
валидност на талона до 30.09.2014 год. /изтекъл срок към датата на подаване на 
офертата/; 

1.9. Декларация от 08.10.2014 год. изхождаща от участника, с приложено 
заявление по чл.20, ал.2 от Закона за камарата на строителите, входирано с дата 
27.09.2014 год., с която декларира, че към момента на входиране на документите няма 
издаден талон от Камарата на строителите за 2015 год; 

1.10. Застрахователна полица №22310001/0029383 от 04.10.2014 год. издадена от 
ЗК „ЛЕВ ИНС"АД, удостоверяваща валидно сключена застраховка по чл.171 от ЗУТ, за 
период от 12 месеца /влиза в сила от 15.05.2014 год. и изтича на 14.05.2015 год./; 

1.10. Декларация за техническото оборудване - собствено и наето, с което 
разполага участника, с дата 08.10.2014 год., изхождаща от представляващия участника. 

1.11. Проект на договор / подписан, без цена /. 
1.12. Списък на експертите, заети с изпълнението на обществената поръчка от 

дата 03.10.2014 год., изхождаща от представляващия участника /неизискуема от 
възложителя/. 

Въз основа на представените документи, комисията приема, че участникът не 
отговаря на изискванията за подбор, поставени от Възложителя, а именно на т.15 от 
Раздел II."Изисквания за подбор на участниците", тъй като представените от него 
документи, доказващи вписването в Централния професионален регистър на строителя, 
в това число и талоните са с изтекъл срок на валидност към датата на подаване на 
офертата за участие в настоящата поръчка, поради което, комисията 

РЕШИ: 
ОТСТРАНЯВА участника ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев" от участие в 

настоящата процедура. 
Б.Ш. Офертата на "НИК-СТРОЙ Р6"ЕООД съдържа: 
1 .Документи за подбор: 
1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
1.2.Оферта; 
1.3.Информационен лист на офериращото лице, в който се съдържа 

необходимата информация за правосубектността на участника, в това число ЕИК; 
1.4.Удостоверение за актуално състояние изх.№20140605113957 от 05.06.2014 

год., издадено от Агенция по вписванията; 
1.5.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, подписана от представляващия 

управител; 
1.6.Декларация за приемане на условията на договора, по чл.56, ал.1 т.12 от ЗОП, 

подписана от представляващия управител; 
1.7. Удостоверение №V-NV 008196 издадено от Камарата на строителите в 

България, удостоверяващо вписване на участника в Централния професионален 
регистър на строителя на основание чл.19 от Закона за камарата на строителите, Пета 
група - отделни видове СМР съгласно КИД - 2008 сектор „Строителство" с посочените 
класове, заедно с Талона, като неразделна част, видно от който е отразена валидност на 
талона до 30.09.2014 год. /изтекъл срок на вписването към датата на подаване на 
офертата/; 

1.8. Удостоверение №I-NV 011846 издадено от Камарата на строителите в 
България, удостоверяващо вписване на участника в Централния професионален 
регистър на строителя на основание чл.19 от Закона за камарата на строителите, 
ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежаща му инфраструктура, 
електронни съобщителни мрежи и съоръжения; СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА 



КАТЕГОРИЯ, заедно с Талона, като неразделна част, видно от който е отразена 
валидност на талона до 30.09.2014 год. /изтекъл срок към датата на подаване на 
офертата/; 

1.9. Декларация от 01.10.2014 год. изхождаща от участника, с която декларира, 
че ще представи документ, удостоверяващ вписването на участника в Централния 
професионален регистър на строителя и талон за период 2014-2015 год. 

1.10. Застрахователна полица №0029382 от 25.02.2014 год. издадена от ЗК „ЛЕВ 
ИНС"АД, удостоверяваща валидно сключена застраховка по чл.171 от ЗУТ, за период 
от 12 месеца /влиза в сила от 26.02.2014 год. и изтича на 25.02.2015 год./; 

1.10. Декларация по чл.51, ал.1 т.9 от ЗОП - Списък на техническото 
оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката. 

1.11. Проект на договор / подписан, без цена /. 
1.12. Списък на експертите, заети с изпълнението на обществената поръчка от 

дата 03.10.2014 год., изхождаща от представляващия участника /неизискуема от 
възложителя/. 

Въз основа на представените документи, комисията приема, че участникът не 
отговаря на изискванията за подбор, поставени от Възложителя, а именно на т.15 от 
Раздел II."Изисквания за подбор на участниците", тъй като представените от него 
документи, доказващи вписването в Централния професионален регистър на строителя, 
в това число и талоните са с изтекъл срок на валидност към датата на подаване на 
офертата за участие в настоящата поръчка, поради което, комисията 

РЕШИ: 
ОТСТРАНЯВА участника "НИК-СТРОЙ 06"ЕООД от участие в настоящата 

процедура. 
Б.1У. Офертата на "ГЕОКОМ 2000" ООД съдържа: 
1.Документи за подбор: 
1.1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
1.2.Оферта; 
1.3.Информационен лист на офериращото лице, в който се съдържа 

необходимата информация за правосубектността на участника, в това число ЕИК; 
1.4.Удостоверение за актуално състояние изх.№20140612164431 от 12.06.2014 

год., издадено от Агенция по вписванията, видно от което дружеството се представлява 
от двама управители - Георги Иванов Гемов и Костадин Димитров Войнов, заедно и 
поотделно ; 

1.5.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - 2 екземпляра, по един от всеки от 
двамата представляващи управители поотделно; 

1.6.Декларация за приемане на условията на договора, по чл.56, ал.1 т.12 от ЗОП 
- 2 екземпляра, по един от всеки от двамата представляващи управители поотделно; 

1.7. Удостоверение №I-TV 011376 издадено от Камарата на строителите в 
България, удостоверяващо вписване на участника в Централния професионален 
регистър на строителя на основание чл.19 от Закона за камарата на строителите, 
ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежаща му инфраструктура, 
електронни съобщителни мрежи и съоръжения; СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА 
КАТЕГОРИЯ, заедно с Талона, като неразделна част, видно от който е отразена 
валидност на талона до 30.09.2015 год.; 

1.8. Застрахователна полица №3407141430000005 от 23.06.2014 год. издадена от 
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", удостоверяваща валидно сключена 
застраховка по чл.171 от ЗУТ, за период от 12 месеца /влиза в сила от 29.06.2014 год. и 
изтича на 28.06.2015 год./; 



1.9. Декларация за техническото оборудване и механизация, с което разполага 
участникът за изпълнение на поръчката. 

1.10. Проект на договор / подписан, без цена /. 
1.11. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 

9001:2008, сертифициран до 19.03.2015 год./неизискуем от възложителя/. 
1.12. Сертификат за внедрена система за контрол здравето и безопасността при 

работа OHSAS 18001:2007, сертифициран до 19.03.2015 год. /неизискуем от 
възложителя/. 

1.13. Сертификат за внедрена система за контрол аспектите на околната среда 
ISO 14001:2004, сертифициран до 19.03.2015 год./неизискуем от управителя/; 

1.14. Два броя референции и два броя удостоверения за добро изпълнение 
/неизискуеми от възложителя/. 

Въз основа на представените документи, комисията приема, че участникът 
отговаря напълно на изискванията за подбор, поставени от Възложителя. 

След това комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения 
на участниците, допуснати до участие в процедурата: 

B.I. „КЪМПАНИ-СТРОЙ 2010" ЕООД: 
В техническото си предложение, попълнено, съгласно образеца, приложен в 

документацията, участникът сочи общ срок за изпълнение на поръчката 30 /тридесет/ 
календарни дни и не-повече от 30 /тридесет/ календарни дни и е приложен линеен 
график. Гаранционният срок на СМР, предмет на поръчката е определен от участника 
на 60 месеца. Приложена е и декларация, изхождаща от представляващия участника, че 
при изпълнение на поръчката ще използва само качествени материали, отговарящи на 
изискванията на БДС. 

Комисията приема, че техническото предложение на участника отговаря на 
поставените изисквания за такова от възложителя. 

B.II. „ГЕОКОМ 2000" ООД: 
В техническото си предложение, попълнено, съгласно образеца, приложен в 

документацията, участникът сочи общ срок за изпълнение на поръчката 13 /тринадесет/ 
календарни дни и не-повече от 45 /четиридесет/ календарни дни и е приложен линеен 
график за 13 /тринадесет/ дни. Гаранционният срок на СМР, предмет на поръчката е 
определен от участника на 60 месеца. Приложена е и декларация, изхождаща от 
представляващия участника, че при изпълнение на поръчката ще използва само 
качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС; БДС EN. 

Предвид фиксираните два крайни срока за изпълнение, комисията приема като 
краен срок за изпълнение, последния - 45 дни. 

Комисията приема, че техническото предложение на участника отговаря на 
поставените изисквания за такова от възложителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците, 
допуснати до участие в процедурата: 

Г.1. ..КЪМПАНИ-СТРОЙ 2010" ЕООД: 
Ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката е за обща цена 

от 48810,70 лв. без ДДС. 
Приложена е количествено-стойностна сметка и показатели за ценообразуване 

на СМР. 
Г.П. „ГЕОКОМ 2000" ООД: 
Ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката е за обща цена 

от 44919,40 лв. без ДДС. 
Приложена е количествено-стойностна сметка и показатели за ценообразуване 

на СМР. 



Въз основа на утвърдената от възложителя Методика за определяне на 
комплексната оценка на офертите при критерий "Икономически най-изгодна оферта" , 
комисията пристъпи към оценка на офертите: 

„КЪМПАНИ-СТРОЙ 2010" ЕООД: 
а) По показателя „Срок за изпълнение" (ПКЬ) 

Минимален предложен срок Cpmin Брой точки по подпоказател Срок за 
изпълнение ПКЬ 

х 100= 
Предложение на конкретния участник Ср̂  

30 
X 100= 100 т. 

30 
б) По показателя „Предлагана цена" (ПК2|) 

Минимална предложена цена Цщщ 
х 100=Брой точки по показател Предлагана цена nK2i 

Предложена цена от конкретния участник Ц, 

44919,40 лв. 
X 100 = 92,077 т. 

48810,70 лв. 
Комплексна оценка: KOi= ПК1; X 60 % + ПК2| X 40% 
KOj= 100 X 60% + 92,077 X 40% = 96,83 т. 

„ГЕОКОМ 2000" ООД: 
а) По показателя „Срок за изпълнение" (ПКЬ) 

Минимален предложен срок Cpmin Брой точки по подпоказател Срок за 
изпълнение ПК Ь 

х 100= 
Предложение на конкретния участник Cpi 

30 
X 100 = 66,66 т. 

45 
б) По показателя „Предлагана цена" (ПК2р 

Минимална предложена цена Ц^,, 
х 100=Брой точки по показател Предлагана цена nK2j 

Предложена цена от конкретния участник Ц; 

44919,40 лв. 
X 100= 100 т. 

44919,40 лв. 
Комплексна оценка: KOi= ПК1; X 60 % + nK2j X 40% 
KOj = 66,66 X 60% + 100 X 40% = 79,996 т. 

Предвид извършеното оценяване, комисията реши: 
Класира участниците, както следва: 
1. На първо място: „КЪМПАНИ-СТРОЙ 2010" ЕООД с 96,83 т. ; 
2. На второ място: „ГЕОКОМ 2000" ООД с 79,996 т. 
Предлага участникът „КЪМПАНИ-СТРОЙ 2010" ЕООД да бъде определен за 

изпълнител на поръчката. 
Работата на комисията приключи на 16.10.2014 год. със закриване на заседанието 

и внасяне на настоящия протокол за утвърждаване от Възложителя, заедно с 
цялата документация. LM 
Комисия: 1.Красимир Николов Котов: 

2.Ангел Атанасов Алексиев: ,/ 
3.Бойка Иванова Пенева: V 


