ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
П Р О Т О К О Л №2
по чл. 54, ал. 7 и 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
В периода от 27.06.2018 до 30.07.2018г. се проведоха 4 заседания комисията по
провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Изпълнение на СМР за обновяване на образователна инфраструктура в гр.Гоце Делчев по 3
обособени позиции“, открита с решение №9/06.02.2018 г. на кмета на общината, изменена с
решение №451/12.06.2018, референтен номер ГД/2018/ПС/С/2, уникален номер в РОП при
Агенция за обществени поръчки 00098-2018-0001, назначена със Заповед № 475/26.06.2018г..
на кмета на община Гоце Делчев.
Председател:
инж.Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“ Членове:
1. Марина Герова- началник отдел „Обществени поръчки и проекти“
2. адв.Надежда Йорданова- правоспособен юрист
3. инж.Иван Стефанов – гл.специалист „Благоустрояване“
4. Асан Имамов– началник отдел „Устойчиво развитие, програми и проекти“
Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за
редовно.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал.2 от Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията извърши проверка за наличието на всички представени документи по чл.
39, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя. Комисията констатира следното:
І. Участник с пореден №1 “Елитстрой 6” ЕООД - за Обособена позиция № 3
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти
на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор:
1. Участникът е декларирал изпълнение на 7 договора, но от представената
информация не е видно дали е изпълнявал следните видове СМР: поставяне на външни
настилки от асфалт и бордюри; ремонт на покрив; вентилационна и отоплителна инсталация;
монтиране на пожароизвестителна инсталация; поставяне на метални конструкции; доставка
и монтаж на съоръжения и оборудване за детска площадка.
Поради което, участникът не е установил изпълнение на изискването участникът да
има “Опит в изпълнение на поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с
този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на
офертата. “Строителство с предмет и обем идентичен или сходен с този на
съответната обособена позиция” е строителство, което включва изпълнение на най-малко
следните видове СМР: поставяне на външни настилки от асфалт и бордюри; поставяне на
подови настилки в помещения в сграда; ремонт на покрив; поставяне на хидро и
топлоизолации; полагане на фасадна боя; поставяне на врати и на дограма, изграждане на
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вентилационна и отоплителна инсталация; монтиране на пожароизвестителна
инсталация; поставяне на метални конструкции. За об. поз. 2 и 3 в допълнение към горното
и доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за детска площадка; по доставка и
монтаж на соларни инсталации (слънчеви колектори и бойлер/разширителен
съд).Посочените видове СМР трябва да обхващат РЗП, идентична или сходна на РЗП на
обекта на съответната об. позиция: За об. п. № 1 – 4207м2; За об. п. № 2 – 860м2; За об. п.
№ 3- 1772 м2.***Посочените видове работи могат да бъдат изпълнени на различни
строежи.”
2. За ръководител екип е посочен Антон Минчев, но за него не е посочен 10 или
повече години общ професионален стаж. Посочен е опит на повече от 2 обекта, в които да
има дейности по изграждане, основен ремонт, реконструкция или рехабилитация на сграда за
обществено ползване, но не е посочен в какво качество е придобит и съответно не се
установява дали експертът има опит като “като Ръководител екип – на най-малко 2 обекта,
в които да има дейности по изграждане, основен ремонт, реконструкция или
рехабилитация на сграда за обществено ползване”.
3. За Технически ръководител по част “Архитектура” е посочен Димитър Булев. За
експертът са общо са декларирани 5 години професионален опит като технически
ръководител, без да са изброени конкретни периоди и къде са придобити.
4. За Техническия ръководител по част “ВиК” – Цветомир Войков, е налице следното
несъответствие - в началото за експерта е посочено, следното “На граждански договор във
фирмата, с професионален опит 7 години в сферата на строителството на обекти….”, а в края
“От 12.2016 до момента в „Елит строй 6“ ЕООД техн.Р-л ВиК на трудов договор във
фирмата”.
5. За предложения експерт Контрол на качеството - инж.Никола Стефанов Колев е
описано, че притежава удостоверение No19/14.04.2017г за Контрол на качеството на
изпълнение на СМР, издадено от ЦПО към ЕТ“Виктория – Петранка Митрева“ гр.Варна, но
не е посочена неговата валидност.
За същия експерт е посочено, че притежава опит като технически ръководител и
контрол на качеството 11 години, без да е посочено в какъв период и къде е придобит.
6. За предложения експерт „Координатор по безопасност и здраве - Васил Жеков
Георгиев е посочено, че притежава Сертификат № КК 036- 007/18.04.2017г., но не е посочена
неговата валидност.
7. Участникът не е представил информация за следното изискване за подобор: Да
разполага с “4.2.Технически персонал за изпълнение на различните видове работи:работници бетонови работи -3 бр.; -работници сухо строителство – 3 бр.; -работници
мазилки, шпакловки и бояджийски работи – 4 бр.; -работници ВиК инсталации – 2 бр.;работници ел. инсталации – 2 бр.;-работници монтаж дограма – 4 бр.; -работници
настилки и облицовки – 4 бр.;-работници топло и хидроизолационни работи – 4 бр.;нискоквалифициран/и (общи) работници – 4 бр.;”.
ІI. Участник с пореден №2 “БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД - за Обособена
позиция № 2
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти
на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор:
1. За Ръководител Екип е посочен - Инж. Станоев. За него е посочен е опит като
Ръководител екип – на 2 обекта. Единият е общинска спортна зала, а другият ПСБОВ, с.
Габрене подобект: Външно ел.захранване в имот №000486, м.Осено, землището на
с.Габрене,община Петрич – доколкото дейностите на 2 рия обект не са описани, не може да
се направи преценка дали включва дейности по изграждане, основен ремонт, реконструкция
или рехабилитация на сграда за обществено ползване.
Публично състезание – Уникален номер в РОП при АОП 00098-2018-001

2

Поради това, не може да се установи дали експертът отговаря на изискването да има
опит “като Ръководител екип – на най-малко 2 обекта, в които да има дейности по
изграждане, основен ремонт, реконструкция или рехабилитация на сграда за обществено
ползване”.
2. За Експерт по качеството е посочен инж. Енчев. Посочено е, че експертът
притежава Удостоверение No 043/15.02.2016 „Осъществяване контрол върху качеството на
изпълнението на строителството и за съответствието на влаганите в строежите строителни
продукти със съществените изисквания по ЗУТ“ от Национално сдружение на малкия и
среден бизнес срок на валидност 2 години. От изложеното е видно, че Удостоверението е с
изтекъл срок на валидност към датата на подаване на офертата.
III. Участник с пореден №3 „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН” ЕООД - за Обособена
позиция № 3
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти
на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор:
За Технически ръководител част ТОВиК е посочена инж. Тотка Златкова. Посочено
че, Тотка Златкова е технически ръководител по част ТОВК в НИКМАР КЪНСТРАКШЪН
ЕООД от 2013г. до сега.
Не е посочено, обаче, от коя точно дата през 2013г. е започнала да работи на тази дата.
Посочен е предходен опит на експерта като главен експерт в отдел “Изграждане на
инфраструктура” в община Перник, но без да е посочена повече конкретна информация,
поради което този опит не може да бъде определен като професионален опит като
технически ръководител или да бъде преценено дали попада в понятието “еквивалентна
позиция”.
Поради това не може да бъде установено дали предложения експерт отговаря на
изискването да има минимум 5 (пет) години професионален опит като технически
ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ (или на еквивалентна позиция).
IV. Участник с пореден № 4 “ПРЕЗЕНТА 1“ ДЗЗД (партньори: „Презента груп“
ЕООД, ЕИК 202898777 и „Бодрост-96“ ЕООД. ЕИК 101009334) – за обособена позиция
№1
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти
на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор:
1. Участникът е декларирал, че “Бодрост-96“ ЕООД - партньор в обединението, има
внедрена сиситема за управление на качеството по стандарт-БДС EN ISO 9001:2008
(еквивалент на 9001:2015). Посочен е Сертификатът, който установява това, но не е посочен
неговия обхват.
Поради това не установява изпълнение на изискването за подобор участникът “Да
прилага система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или
еквивалентен с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка строителство.”
2. Участникът е декларирал, че “Бодрост-96“ ЕООД - партньор в обединението,
прилага стандарт БДС EN ISO 14001:2005 (еквивалент на EN ISO 14001:2015). Посочен е
Сертификатът, който установява това, но не е посочен неговия обхват.
Поради това не установява изпълнение на изискването за подобор “Участникът
следва да прилага стандарт EN ISO 14001:2015 за опазване на околната среда или
еквивалентен с обхват съобразно предмета на възлаганата общ. поръчка.”
V. Участник с пореден № 5 ЕТ МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ - за
обособена позиция №2
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На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти
на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор:
1. Участникът е посочил Сертификата, който установява, че е въвел система за
управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 с обхват съобразно предмета на
възлаганата обществена поръчка – строителство, но не е посочил органа, който го е издал.
2. Участникът е посочил Сертификата, който установява, че е въвел система за
управление на качеството по стандарт EN ISO 14001:2015 с обхват съобразно предмета на
възлаганата обществена поръчка – строителство, но не е посочил органа, който го е издал.
3. За Ръководител екип е посочен Инж. Костадинов. Посочено е, че “има общ
професионален стаж над 35 г., от които като Ръководител екип на десетки обекти в
които да има дейности по изграждане, основен ремонт, реконструкция или рехабилитация
на сграда за обществено ползване - собственик на фирмата”- но не са посочени
конкретните периоди и място на придобиване на професионален опит, нито са посочени наймалко 2 конкретни обекта, в които да има дейности по изграждане, основен ремонт,
реконструкция или рехабилитация на сграда за обществено ползване.
4. За Технически ръководител част Архитектурна е посочена Михаила Гюрева.
Декларирано е е, че “има повече от 5 г. професионален опит като технически ръководител в
строителството” но не са посочени конкретните периоди и място на придобиване на
професионален опит.
5. За Технически ръководител част Електро е посочен инж. Георги Чикалов.
Декларирано е, че “има повече от 5 г. професионален опит като технически ръководител в
строителството” но не са посочени конкретните периоди и място на придобиване на
професионален опит.
6. Технически ръководител част ВиК е посочена инж. Евелина Дюлгерова.
Декларирано е, че “има повече от 5 г. професионален опит като технически ръководител в
строителството” но не са посочени конкретните периоди и място на придобиване на
професионален опит.
7. За Технически ръководител част ТОВиК е посочен. Инж. Ботев – инженер по
топлоенергетика. Декларирано е, че “има повече от 5 г. професионален опит като технически
ръководител в строителството” но не са посочени конкретните периоди и място на
придобиване на професионален опит.
8. Експерт „Контрол по качеството е предложен Инж. Петрунов. Посочено е, че
“Притежава повече от 1 година опит, свързана с контрол по качеството при изпълнение на
СМР /на трудов договор към фирмата/.” но не са посочени конкретните периоди и място на
придобиване на професионален опит.
VI. Участник с пореден №6 “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - за обособени
позиции № 1 и № 2
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти
на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор:
За обособена позиция № 1:
1. Участникът за 2 договора е посочил, че включват “подпиране на разрушени
участъци от стоманобетонни плочи с метални греди”, без да изясни дали тези дейности
съставляват “поставяне на метална конструкция”.
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Поради това, от представената информация за изпълнено строителство не се
установява по безспорен начин дали участникът е изпълнявал следните СМР “поставяне на
метални конструкции”.
За обособена позиция № 3:
1. Участникът е посочил за 2 договора, че включват “подпиране на разрушени
участъци от стоманобетонни плочи с метални греди”, без да е изяснил дали тези дейности
съставляват “поставяне на метална конструкция”.
Поради това, от представената информация за изпълнено строителство не се
установява по безспорен начин дали участникът е изпълнявал следните СМР “поставяне на
метални конструкции”.
2. За ръководител екип е предложен инж. Даскалов. При деклариране на опита на
експерта са посочени 5 обекта, но не са описани дейностите, които включват, поради което
комисията не може да установи, дали включват дейности по по изграждане, основен ремонт,
реконструкция или рехабилитация на сграда за обществено ползване.
3. За експерт „Контрол по качеството” е посочен инж. Станев – с Удостоверение №
1104-45/12.06.2017 г.за преминат курс на обучение по „Контрол върху качеството на
изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти с основните изисквания за безопасност“ - издадено от Строителен
квалификационен център – гр.София.
Видно от представената информация, срокът на валидност на Удостоверението е до
11.06.2018 г., поради което към датата на подаване на офертата срокът на валидност е
изтекъл.
За експерта е посочен 3 години Общ специфичен стаж като експерт контрол по
качеството в строителството, но но не е посочено място на придобиване на професионален
опит.
VII. Участник с пореден №7 “БИЛДИНЕЖЕНЕРИНГ В.В.Р” ООД - за обособена
позиция № 3
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти
на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор:
1. Участникът е декларирал, че е изпълнявал Договор с предмет: Енергийна
ефективност в обществени сгради – Транш V, ЛОТ 3: “Енергийна ефективност в
обществени сгради в Южен Централен Регион на планиране на България, ОУ “Христо
Смирненски”, с. Строево, община Марица и ОУ “Граф Н.П.Игнатиев”, с.Граф Игнатиево,
община Марица”. Участникът е посочил, че в обхвата на договора се включва “поставяне на
метални конструкции”.
От представената информация обаче не става ясно в какво качество Участникът е
изпълнявал този обект – като възложител е посочен “ПИ ЕС АЙ” АД, а обектът е публична
собственост.
3. За технически ръководител по част “Електро” е посочен господин Маринов. Има
посочен стаж по специалността и професионален опит като “специалист по част “Електро” и
изброени 16 обекти, но не е посочено дали лицето е изпълнявало функцията на технически
ръководител по част Електро в посочения период или на посочените обекти.
4. За технически ръководител по част “ВиК” е посочен инж. Миленков. Посочен е
професионален опит от 19 години като строителен инженер по част ВиК и 10 обекти, но не е
посочено дали лицето е изпълнявало функцията на технически ръководител по част ВиК в
посочения период или на посочените обекти.
5. Участникът е посочил, че се позовава на капацитета на 3-то лице за изпълнение на
част от критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.
Това е инж. Иванова – технически ръководител по част ТОВиК. Представен е подписан
ЕЕДОП от 3-то лице, но не са представени доказателства за това, че участникът ще разполага
с ресурса на това трето лице и за поетите от него задължения.
VIII. Участник с пореден №8 “ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93” ООД - за Обособена
позиция №2
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На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти
на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор:
1. За Ръководител екип е предложен Инж. Иванчев. Посочено е, че има
“Професионален опит по специалността 13 (тринадесет) години, считано от 2005 г. до
2018 г.”- но не е посочено място на придобиване на професионален опит.
2. За Технически ръководител част Архитектурна е предложенЖелязко Котев.
Посочено е, че има “професионален опит като технически ръководител, по смисъла на чл.
163а, ал. 4 от ЗУТ, при реализацията на инвестиционни проекти в строителството - 9 (девет)
години и девет месеца, считано от май 2008 година до февруари 2018 година” но не е
посочено място на придобиване на професионален опит.
3. За Технически ръководител част Електро е предложен инж. Дренски. Посочено е,
че че има “професионален опит като технически ръководител, по смисъла на чл. 163а, ал. 4
от ЗУТ, при реализацията на инвестиционни проекти в строителството - 11 години, считано
2006 година до 2018 година”, но не е посочено място на придобиване на професионален
опит.
4. За Технически ръководител част ВиК е предложен инж. Николов. Посочено е, че че
има “професионален опит като технически ръководител, по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от
ЗУТ, при реализацията на инвестиционни проекти в строителството - 11 години, считано
2006 година до 2018 година”, но не е посочено място на придобиване на професионален
опит.
5. За Технически ръководител част ТОВиК е посочена инж. Вачковска. Декларирано
е, че има “професионален опит като технически ръководител, по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от
ЗУТ, при реализацията на инвестиционни проекти в строителството - 11 години, считано
2006 година до 2018 година”, но не е посочено място на придобиване на професионален
опит.
3. За експерт „Контрол по качеството” е посочен Инж. Денев. Декларирано е, че
притежава валидно за 2018 г. Удостоверение за преминат курс на обучение за осъществяване
контрол върху качеството № 4467/21.12.2016 г., подлежащо на актуализация след две
години; професионален опит като Експерт „Контрол по качеството при реализацията на
инвестиционни проекти в строителството” - 2 (две) години, считано от май 2016 година до
юни 2018 година., но не е ясно дали е това Удостоверение е все още валидно.
Посочен е 2 години професионален опит на лицето като експерт „Контрол по
качеството при реализацията на инвестиционни проекти в строителството” , но но не е
посочено място на придобиване на професионален опит.
IX. Участник с пореден №9 „РАСТЕР – ЮГ“ ООД - за Обособена позиция №1 и
за Обособена позиция №2
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти
на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор:
1. Участникът е декларирал изпълнението на “Изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради на територията на гр.Перник по 17 обособени позиции: Обособена позиция
№3 Многофамилна жилищна сграда бл.42, вх.А и Б, с административен адрес гр.Перник, кв.
Тева”. Видовете работи, декларирани във връзка с този обект, са част от изискуемите
съгласно изискванията за подбор на възложителя. Това са например: изграждане на
вентилационна и отоплителна инсталация; монтиране на пожароизвестителна инсталация;
монтаж на съоръжения и оборудване за детска площадка и др.
Но, за този договор не е посочен период на изпълнение, поради това не може да
установи дали тези дейности са изпълнение през последните 5 (пет) години от датата на
подаване на офертата, съобразно изискванията на Възложителя. Oсвен това, видно от
справка в профила на купувача на община Перник, Договорът е изпълненн от ДЗЗД Тева, и
съответно не е ясно кои точно дейности са изпълнени от “РАСТЕР – ЮГ“ ООД.
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2. За експерт „Контрол по качеството” е посочен Христо Муртов. Декларирано е, че
притежава Удостоверение № 010/19.01.2016 г. за завършил курс за осъществяване контрол
върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. От
представената информация не е видно дали посоченото Удостоверение е валидно, тъй като
не е посочен срок на валидност.
3. За длъженостно лице по безопасност и здраве в строителството е посочен инж.
Панев и декларирано, че той притежава удостоверение № 23/29.03.2016 г. за завършен курс
на обучение за безопасност и здраве. От представената информация не е видно дали
посоченото Удостоверение е валидно, тъй като не е посочен срок на валидност.
X. Участник с пореден № 10 ДЗЗД "ТЕХНОСТРОЙ-2018": - за Обособена
позиция №1
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти
на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор:
1. Участникът е декларирал дейности по договор „Изпълнение на инженеринг за
обекти от Националната програма за енергийна ефективност на територията на гр. Гоце
Делчев”, Обособена позиция № 21 гр.Гоце Делчев, ул."Илинден" № 8 , вход А, вход Б, вход
В”, с РЗП 3509,76м2. Не е ясно в какво качество са изпълнени тези дейности, тъй като в
изпълнител на обекта е „Трейс Ямбол“ АД и за него не са посочени подизпълнители на
дейностите.
2. Участникът не е посочил, че е изпълнявал следните дейности, изискуеми съгласно
изискванията за подбор: поставяне на бордюри; монтиране на пожароизвестителна
инсталация; поставяне на метални конструкции.
3. За Ръководител екип е предложен инж Чомпалов. Деклариран е професионален
стаж от 21 години опит, но не и къде е придобит.
4. Не е посочен срокът на валидност на удостоверението на предложеното лице по
безопасност и здраве.5. За участника ДЗЗД "ТЕХНОСТРОЙ-2018" не е представен попълнен
и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - на електронен
носител, подписан с електронен подпис.
XI. Участник с пореден № 11 ДЗЗД "Никополис Билд"– за Обособена позиция №2
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти
на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор:
1. Участникът не е посочил, че е изпълнявал следните дейности, изискуеми съгласно
изискванията за подбор: поставяне на метални конструкции.
2. За Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството е посочен Пенка
Трифонова, декларирано е,че притежава Удостоверение №00023/24.01.2018 г. за длъжностно
лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно
Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г.. От представената информация не е видно дали
посоченото Удостоверение е валидно, тъй като не е посочен срок на валидност.
XII. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участникът, по
отношение на който е констатирано несъответствие или липса на информация, може да
представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти или заявления за участие.
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Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от
участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено,
че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това
не води до промяна на техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал.
1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от
лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.
XIII. Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо
и номерирани на всяка страница, на която има текст. Същите се представят в надписан
и запечатан плик, в оригинал или заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, с
подпис и печат от участника в стая 201, втория етаж в сградата на Общинска
администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.
Заседанието на комисията приключи на 30.07.2018 г. в 11:00 часа.
ПОДПИСИ:
Председател:
/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
инж.Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“ Членове:
/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
1. Марина Герова- началник отдел „Обществени поръчки и проекти“
/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
2. адв.Надежда Йорданова- правоспособен юрист
/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
3. инж.Иван Стефанов – гл.специалист „Благоустрояване“
/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
4. Асан Имамов– началник отдел „Устойчиво развитие, програми и проекти“
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