






обществена поръчка, поради което комисията единодушно взе решение участникът да бъде 

допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с оценяване на офертата. 

След като приключи работата по разглеждане на документите, касаещи 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор на участниците, 
съответствието с предварително обявените условия на допуснатата оферта, и техническото 

предложение по настоящата обществената поръчка с предмет: ,,Доставка, монтаж и 

пускане в експлоатация на контролно- измервателни уреди за газ и ел.система за 

отчитане на газ", открита с Решение в РОП № 808945 от 09.11.2017 г. и Обявление в 

РОП № 808949 от 09.11.2017 г, публикувана в Регистър на обществените поръчки под 

уникален № 00088-2017-0020, и определи допуснатия участник до етапа „отваряне на 

ценови предложения", на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията единодушно реши 

да насрочи открито заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатия участник и да 

обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, най

малко чрез публикуване на съобщение в „Профил на купувача" на интернет страница на 

,,Столичен автотранспорт" ЕАД, гр. София l1ttps://sofiabus.1tit.bg/p1·oczedL1гi-po

zop/do tavka,-moлtazh-i-pL1ska11e-v-ek. p!oatacziya-na-ko11tгolno-iz111eгvatelпi-ш·edj-za-gaz-i

el.siste111a-za-otchitane-11a-gaz/ за датата, часа и мястото на отварянето. 

Откритото заседание за отваряне на Ценовото предложение на участникът 

допуснат до този етап в процедурата, да бъде отворено и оповестено на дата 

08.05.2018г. от 14:00 часа в заседателна зала, ет. З, сграда на „Столичен 

авто1'ра1-1спорт" ЕАд, гр. София, ул. ,,)JСитмица" No 21. 

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

Приложение: 1. Становище от инж. Владимир Илиев - външен експерт, 

неразделна част от настоящия протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
1. инж. Владимир Георгиев Коцев

И ЧЛЕНОВЕ: 
2. София Димитрова Янкова

3. Даринка Петкова Терзийска

4. инж. Стефан Антонио Арагон

5. инж. Владимир Василев Илиев
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Подписите са 

заличени на 

основание чл. 2, 

ал. 2, т. 5 от 

ЗЗЛД, във

връзка с чл. 4.2, 

ал. 5 отЗОП 


