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    На основание чл.2 ЗЗЛД 

                   УТВЪРДИЛ:........................ 

                   Д-Р АРКАДИ ИВАНОВ – 

                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

                   Дата:18.10.2019 г. 
 

 

ДОКЛАД 

по чл. 60 от ППЗОП 

 Настоящият доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 и чл. 106, ал.1 от 
ЗОП се съставя по повод приключване работата на комисията по разглеждане, оценка и 

класиране на офертите за участие в открита процедура с предмет:„Доставка на диагностични 

реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД 

 

I. Състав на комисията 

 

Председател: д-р Марианка Павлова–н-к на клинична лаборатория в „Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение – София” ЕАД; 

Членове: 1.д-р Стефанка Бобчева– н-к микробиологична лаборатория в „Четвърта 

многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД; 

2. Незабравка Дачева - старши клиничен лаборант в "Четвърта многопрофилна болница за 

активно лечение-София" ЕАД; 

3.Мария Янакиева-биолог микробиологична лаборатория в "Четвърта многопрофилна болница 

за активно лечение-София" ЕАД; 

4. Нели Младенова -  лаборант микробиологична лаборатория в "Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение-София" ЕАД  за член на комисията. 

5. Мария Кръстева - адвокат; 

6. Маргарита Величкова -икономист ОП в "Четвърта многопрофилна болница за активно 

лечение-София" ЕАД 

 

Резервени членове: 
1. Мариана Футекова-лаборант клинична лаборатория в "Четвърта многопрофилна болница 

за активно лечение-София" ЕАД; 

2. Даниела Михайлова - лаборант в клинична лаборатория  в "Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение-София" ЕАД; 

Комисията е назначена със Заповед № 226/27.08.2019г. на Изпълнителния директор на 

"ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.  

 
II. Участници в процедурата 
 

1. «ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК» ЕООД, вх. № 145/22.08.2019г., 10:30ч.; 
2. «МЕДИКЛИМ» ЕООД, вх. № 148/23.08.2019г., 10:15ч.; 
3. «ДИАСИСТЕМС» ЕООД, вх. № 150/26.08.2019г., 9:00ч.; 
4. «ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ» ООД, вх. № 152/26.08.2019г., 11:34 ч.; 
5. «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООД,вх. № 153/26.08.2019г.; 
6. «ДИАХИМ» ЕАД, вх. № 154/26.08.2019г., 12:49ч.; 
7. «АКВАХИМ» АД, вх. № 155/26.08.2019г., 12:50ч.; 
8. «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, вх. № 158/27.08.2019г., 10:41ч.; 
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9.«ХИМТЕКС» ООД, вх. № 159/27.08.2019г., 10:49 ч.; 
10. „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ” вх. № 160/27.08.2019г., 10:41ч.; 
11. «АПР» ООД, вх. № 161/27.08.2019г., 11:01ч.; 
12. «ХРОНО» ООД, вх. № 162/27.08.2019г., 12:15 ч.; 
13.ЕТ «МЕДИМЕКС ПЕТРОВА», вх. № 163/27.08.2019г., 13:16 ч.; 
14. «АБЕЛ  ДИМЕДИКЪЛ» ЕООД, вх. № 164/27.08.2019г., 13:18 ч.; 
15. «ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООД, вх. № 165/27.08.2019г., 13:22ч.; 
16. «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД, вх. № 166/27.08.2019г., 13:28 ч.; 
17. «ОПТИМ КО»  ООД, вх. № 167/27.08.2019г., 13:94 ч.; 
18. «БГ МЕД»  ЕООД, вх. № 168/27.08.2019г., 13:56 ч.; 
19. «ЕЛТА 90М» ООД, вх. № 169/27.08.2019г., 14:06ч.; 

20.«РИДАКОМ» ЕООД, вх. № 170/27.08.2019г., 14:28ч.; 

21. «ДИАМЕД» ООД, вх. № 171/27.08.2019г., 15:20 ч.; 

22. «ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС» ООД, вх. № 172/27.08.2019г., 15:23ч.; 

23. «ТОП ДИАГНОСТИКА» ООД, вх. № 173/27.08.2019г., 15:30 ч.. 
 

III. Класиране на участницитеи предложение за сключване на договор с 
класирания на първо място участник 

В изпълнение изискванията на чл. 61, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществени поръчки, комисиятакласира двама участници на първо и второ място, резултатите 
са отразени в Приложение №2 към протокол№3 от работата на комисията. Офертите на 
останалите участници, които се оценени, не се класират. 

Комисията предлага на възложителя да сключи договори с класирания на първо място участник 

по всяка номенклатура. 
 

IV. Предложение за прекратяване на процедурата за номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи 

Комисията установи, че за някои номенклатури диагностични реактиви и 

консумативи,описани в Приложение №3 към Протокол №1 от работата на комисията, не е 
подадена нито една оферта.  

Комисията предлага на Възложителя да вземе решение за прекратяване на процедурата 

на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП за диагностичен реактив от Група 27, номенклатура 
№355Цветен каталазен тест, Количество 2 броя,за която не е подадена нито една оферта. 

 

V. Предложение за отстраняване на участници по съответните номенклатури и 

мотиви: 

1. Участник «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООДза всички номенклатури в Група 

17Аглутиниращи диагностични серуми за салмонела, Поливалентен серум за салмонела - 

ОА-О67 участникът оферира Поливалентен серум за салмонела ОА-ОЕ - предложеният 
реактив не отговаря на изискванията, посочени от възложителя в Техническата спецификация – 

Приложение № 1, а именно предложеният серум да е ОА-О67, което води до отстраняване на 
участника «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООД за всички номенклатури в цялата Група 17, тъй като 

съгласно т.2.2.4. от т.4.1Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на 

обществената поръчка участниците трябва задължително да представят оферта за всички 

участващи в групата номенклатури диагностични реактиви и консумативи и те да са 

произведени от един и същ производител– основание за отстраняване по чл. 107, т.2, буква „а” 

от ЗОП.  
На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 

процедурата участника «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООД за всички номенклатури в Група 17 
Аглутиниращи диагностични серуми за салмонела, Поливалентен серум за салмонела - ОА-О67 
Салмунелен серум ОВ; Салмунелен серум ОС; Салмунелен серум ОD; Салмунелен серум ОЕ. 
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2.Участник «РИДАКОМ » ЕООД за всички номенклатури в Група 21Дискове за 

определяне на антимикробна чувствителност, съвместими с диспенсер BD BBL -В 
техническата спецификация е изискано дисковете за определяне на антимикробна 
чувствителност да са съвместими с диспенсер BD BBL. Предлаганите дискове са произведени 
от Mast Group LTD и са несъвместими за работа с диспенсер на производителя BD, което не 
отговаря на  предварително обявеното условие на възложителя в техническата  спецификация – 
основание за отстраняване по чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП. 

Това води до отстраняване на участника за всички номенклатурив Група 21, тъй като 
съгласно т.2.2.4. от т.4.1 Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на 
обществената поръчка участниците трябва задължително да представят оферта за всички 
участващи в групата номенклатури диагностични реактиви и консумативи и те да са 
произведени от един и същ производител. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «РИДАКОМ» ЕООД за всички номенклатури в Група21 - Амикацин 
30мкг; Амоксицилин/клавуланова киселина 2/1мкг; Амоксицилин/клавуланова киселина 
20/10мкг; Ампициллин 2 мкг; Ампициллин 10 мкг; Бацитрацин 2Е; Цефокситин 30мкг; 
Цефотаксим 5мкг; Цефподоксим 10мкг; Цефтазидим 10мкг; Цефалексин 30мкг; Цефепим 
30мкг; Ципрофлоксацин 5мкг; Клиндамицин 2мкг; Еритромицин 15мкг; Ертапенем 10мкг; 
Гентамицин 10мкг; Гентамицин 30мкг; Имипенем 10мкг;  Левофлоксацин 5мкг; Меропенем 
10мкг; Норфлоксацин 10мкг; Оксацилин 1мкг; Пеницилин 1Е; Пиперацилин/Тазобактам 
30/6мкг; Сулфаметоксазол/Триметоприм 23,75/1,25мкг; Тетрациклин 30мкг; Тобрамицин 
10мкг; Ванкомицин 5мкг; Фосфомицин; Нитрофурантоин 100мкг; Цефтазидим/клавуланова 
киселина; Цефотаксим/клавуланова киселина.   

 
3.   Участник «МЕДИКЛИМ» ЕООД за номенклатура 337 Панел за идентификация и 

определяне на чувствителност на гъби - Комисията установи, че в техническата 
спецификация е изискано панелите да са за идентификация и определяне на чувствителност 
на гъби. Предлаганите панели са за идентификация, но не определят чувствителност на гъби, 
което не отговаря на  предварително обявеното условие на възложителя в техническата  
спецификация. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «МЕДИКЛИМ» ЕООДза Група 27за номенклатура 337 Панел за 

идентификация и определяне на чувствителност на гъби. 
 

4. Участник «НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ» СРЛ за номенклатура 381 

Имунохроматографски тест за доказване на салмонела -комисията установи, че участникът 
е предложил тест, който не отговаря на изискването за доказване на салмонела. Предлаганият 
тест е за доказване на S. typhi -причинител на коремен тиф, докато изискването в техническата 
спецификация е за доказване на салмонела – всички видове, а не само един вид, което не 
отговаря на  предварително обявеното условие на възложителя в техническата  спецификация. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ» СРЛ номенклатура 381Група 27 
Имунохроматографски тест за доказване на салмонела. 

 
5. Участник «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АДза всички номенклатури в Група 4 

ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ - за номенклатура № 62 Вакуумна 

епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 

мин. със съответната апаратура комисията установи, че в приложения от участника каталог 
към техническото предложение се съдържа снимка на статив за ръчноотчитане на 
резултатите,което не е в съответствие с изискването на възложителя за автоматично отчитане 
със съответна апаратура. 
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- заноменклатура 67Табла за вземане на кръв. В приложения от участника каталог 
към техническото предложение липсва описание и/или снимки за посочената номенклатура, 
съдържащи информация за всичкиизисквания към съответния реактив или консуматив, което 
не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от документацията за 
участие – да съдържа информация за всички изисквания към съответния реактив или 
консуматив. 

Това води до отстраняване на участника за всички номенклатури в Група 4, тъй като 
съгласно т.2.2.4. от т.4.1 Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на 
обществената поръчка участниците трябва задължително да представят оферта за всички 
участващи в групата номенклатури диагностични реактиви и консумативи и те да са 
произведени от един и същ производител. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД завсички номенклатури в Група 4 

ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ-Вакуумна епруветка обезопасена с 
винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-

активатор, 4 мл; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система 

за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл; Вакуумна епруветка 

обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен 

анализ на пълна кръв - пластмасова, с К2 ЕДТА, 2-3 ml; Вакуумна епруветка - затворена 

система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната 

апаратура; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за 

вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 2-3мл.; 

Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на 

кръв за анализ на кръвна плазма - пластмасова, с литиев хепарин, 3-4 ml; Стативи за 

СУЕ, за съответните вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин.; Игли за вземане на 

кръв, с камера за визуализиране на попадането във вена 21G; Табла за вземане на кръв; 

Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след пробовземане; 
Бътерфлайки за затворена система; Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане 
на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след 

манипулацията, 21 G, 19 см.; Пластмасов държател  за еднократна употреба, автоматично 

заключване на иглата в холдера след пробовземане /превенция от биологичен риск/. 

 

6. Участник ЕТ«МЕДИМЕКС ПЕТРОВА» за всички номенклатури в Група 4 

ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ - за номенклатура № 62 Вакуумна 

епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 

мин. със съответната апаратура     комисията установи, че в приложения от участника 
каталог към техническото предложениелипсва информация за апаратурата, на която се отчитат 
епруветките, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от 
документацията за участие – да съдържа информация за всички изисквания към съответния 
реактив или консуматив. 

- за номенклатура № 65 Стативи за СУЕ, за съответните вакуумни епруветки, 

време на отчитане 30 мин. В приложения от участника каталог към техническото 
предложение липсва описание и/или снимки за посочената номенклатура,които да са под 

формата на каталози, брошури и други, издадени от производителяи съдържащи 
информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив. Приложената 
снимка не е под формата на каталог или брошура, издадени от производителя,което не 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от документацията за 
участие. 

 - заноменклатура № 70Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на 

венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след 

манипулацията, 21 G, 19 см. В приложения от участника каталог към техническото 
предложение на посочения производител CD RICH няма описан такъв каталожен номер на 
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изделие, какъвто е посочен от участника в техническото му предложение №KNBCSS02, 
съответно липсва описание и/или снимки за посочената номенклатура, съдържаща информация 
за всички изисквания към съответния реактив или консуматив,което не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от документацията за участие. 

Това води до отстраняване на участника за за всички номенклатури в Група 4, тъй като 
съгласно т.2.2.4. от т.4.1 Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на 
обществената поръчка участниците трябва задължително да представят оферта за всички 
участващи в групата номенклатури диагностични реактиви и консумативи и те да са 
произведени от един и същ производител. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника ЕТ «МЕДИМЕКС ПЕТРОВА» за всички номенклатури в Група 4 

ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ- Вакуумна епруветка обезопасена с 
винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-

активатор, 4 мл; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система 

за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл; Вакуумна епруветка 

обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен 

анализ на пълна кръв - пластмасова, с К2 ЕДТА, 2-3 ml; Вакуумна епруветка - затворена 

система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната 

апаратура; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за 

вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 2-3мл.; 

Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на 

кръв за анализ на кръвна плазма - пластмасова, с литиев хепарин, 3-4 ml; Стативи за 

СУЕ, за съответните вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин.; Игли за вземане на 

кръв, с камера за визуализиране на попадането във вена 21G; Табла за вземане на кръв; 

Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след пробовземане; 
Бътерфлайки за затворена система; Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане 
на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след 

манипулацията, 21 G, 19 см.; Пластмасов държател  за еднократна употреба, автоматично 

заключване на иглата в холдера след пробовземане /превенция от биологичен риск/. 

 

7.Участник «ХИМТЕКС» ООД за всички номенклатури в Група 4 ЗАТВОРЕНА 

СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ - за номенклатура № 66Игли за вземане на кръв, с 
камера за визуализиране на попадането във вена 21G. Комисията установи, че участникът е 
приложил към техническото предложение снимка за предлагания консуматив с каталожен 
№1526505, но тя не е част от каталог, издаден от производителя, и не 
съдържаинформация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив, 
което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от 
документацията за участие – Описанието и/или снимките на стоките, които ще се доставят, да 
са под формата на каталози, брошури и други, издадени от производителя и да съдържат 
информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив. 

- за номенклатура № 67Табла за вземане на кръв. Участникът е приложил към 
техническото предложение снимка на предлагания консуматив с каталожен № 42000, но тя не е 
част от каталог,издаден от производителя, и не съдържа информация за всички изисквания към 
съответния реактив или консуматив,което не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя в т.4.3 от документацията за участие – Описанието и/или снимките на стоките, 
които ще се доставят, да са под формата на каталози, брошури и други, издадени от 
производителя, и да съдържат информация за всички изисквания към съответния реактив или 
консуматив. 

Това води до отстраняване на участника завсички номенклатури в цялата Група 4, тъй 
като съгласно т.2.2.4. от т.4.1 Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на 
обществената поръчка участниците трябва задължително да представят оферта за всички 
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участващи в групата номенклатури диагностични реактиви и консумативи и те да са 
произведени от един и същ производител. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «ХИМТЕКС» ООДзавсички номенклатури в Група 4 ЗАТВОРЕНА 

СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ-Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка 

- затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 4 мл; 

Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на 

кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл; Вакуумна епруветка обезопасена с 
винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на 

пълна кръв - пластмасова, с К2 ЕДТА, 2-3 ml; Вакуумна епруветка - затворена система за 

вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната апаратура; 

Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на 

кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 2-3мл.; Вакуумна 

епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за 

анализ на кръвна плазма - пластмасова, с литиев хепарин, 3-4 ml; Стативи за СУЕ, за 

съответните вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин.; Игли за вземане на кръв, с 
камера за визуализиране на попадането във вена 21G; Табла за вземане на кръв; 

Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след пробовземане; 
Бътерфлайки за затворена система; Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане 
на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след 

манипулацията, 21 G, 19 см.; Пластмасов държател  за еднократна употреба, автоматично 

заключване на иглата в холдера след пробовземане /превенция от биологичен риск/.  

 

8. Участник «ЕЛТА 90М» ООД за номенклатура332Хроматогенна среда за определяне 
на 6 вида микроорганизми, петри, бистра - комисията установи, че предлаганата цена от 
участника е за едно петри, което не отговаря на предварителното обявеното условие на 
възложителя в техническата спецификация за формата на продукта –опаковка. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «ЕЛТА 90М» ООД номенклатура 332Група 27 Хроматогенна среда 

за определяне на 6 вида микроорганизми, петри, бистра. 

 
 9.Участник «ОПТИМ Ко» ООД за номенклатура332Хроматогенна среда за 

определяне на 6 вида микроорганизми, петри, бистра -  - комисията установи, чепредлаганата 
цена от участника е за едно петри, което не отговаря на предварителното обявеното условие на 
възложителя в техническата спецификация за формата на продукта –опаковка. 
На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «ОПТИМ Ко» ООД номенклатура 332Група 27 Хроматогенна среда 

за определяне на 6 вида микроорганизми, петри, бистра. - Комисията установи, че 
предлаганата цена от участника е за едно петри, което не отговаря на предварително обявеното  
условие на въложителя в техническата спецификация за формата на продукта-опаковка. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «ОПТИМ КО» ООД за Група 27за номенклатура 332Хроматогенна 

среда за определяне на 6 вида микроорганизми, петри, бистра. 
 

На основание чл. 60, ал.2 от ППЗОП към настоящият доклад се прилага цялата 

документация, включително всички документи, изготвени в хода на работата на комисията: 

Протокол №1/20.09.2019 г. с Приложение № 1 Таблица за оценяване на диагностични 

реактиви и консумативи по критерий „най-ниска цена”; 

 Протокол №2/30.09.2019 г. за личното състояние и критериите за подбор на участниците 
и  

Протокол №3/15.10.2019 г. с Таблица за класирането на участниците на първо и второ 

място по съответните номенклатури диагностични реактиви и консумативи по критерий „най-
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ниска цена”. 

Приложение №3 Номенклатури диагностични реактиви и консумативи за които се 

прекратява процедурата на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на 18.10.2019 

г. 
На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП настоящият доклад се представи на възложителя за 

утвърждаване. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:.................................(На основание чл.2 ЗЗЛД) 

Членове: 1……………………….(На основание чл.2 ЗЗЛД) 

2…………………….....(На основание чл.2 ЗЗЛД) 

3…………………….....(На основание чл.2 ЗЗЛД) 

4…………………….....(На основание чл.2 ЗЗЛД) 

5.....................................(На основание чл.2 ЗЗЛД) 

6.....................................(На основание чл.2 ЗЗЛД) 

 

 

Дата: 18.10.2019г. 
 

 


