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П Р О Т О К О Л  № 2  
от работата на комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП по процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване на 

енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - 

кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско” по три 

обособени позиции” 
 

На 06.07.2020 год., в изпълнение на Заповед № 09-20-195 от 10.06.2020 г. на  Кмета на Община 

Банско в 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Банско се събра Комисия в 

състав: 

 

Председател:  1. Мартин Бориков – Юрисконсулт, Община Банско; 

Членове:         2. Лили Рошкова – Специалист „ОП”, Община Банско; 

                        3. Елена Драгосинова – Нач.-отдел „Счетоводство“, Община Банско; 

     4. Виолета Тренчева – Мл. експерт „ТСУ”, Община Банско; 

     5. Георги Георгиев – Специалист „ТСУ”, Община Банско. 

със задача: да разгледа изисканите допълнителни документи и да разгледа и оцени 

техническите предложения на участниците и да установи, че същите отговарят на всички изисквания, 

поставени от Възложителя в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни работи по проект 

„Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на 

Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в 

гр. Банско” по три обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – административна сграда в гр. 

Банско; 

Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. Добринище; 

Обособена позиция № 3: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в с. Места”. 

 

Председателят на Комисията прие от деловодството на Община Банско получените 

допълнителни документи от: 

1. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София, представил запечатан непрозрачен плик 

с надпис „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТА”, получен на 23.06.2020г. в 

13:14 часа.  

 

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

Комисията констатира, че допълнителните документи по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП са 

представени в срок, след което на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи от участника, относно съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор и установи следното: 
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Участникът е представил един брой ЕЕДОП от името на „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

в електронен вид, подписан с електронен подпис на Любомир Галчев – управител и Марияна Галчева 

– управител и едноличен собственик на капитала. 

С представеният ЕЕДОП, участникът „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е отстранил 

констатираните от Комисията липси и непълноти и отговаря на изискванията за лично състояние 

и съответства на поставените критерии за подбор, съгласно обявлението за обществена поръчка и 

документацията за участие. 

След извършване на горепосочените действия, Комисията пристъпи към разглеждане на 

техническите предложения на участниците и установи, че същите отговарят на всички изисквания, 

поставени от Възложителя, след което пристъпи към оценка на документите по чл.39, ал. 3, т. 1 от 

ЗОП на следните участници: 

Участник № 1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД, гр. Банско 

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София; 

Участник № 3 – „АВОН - 5” ООД, гр. Банско; 

 

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК №1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД 

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, в съответствие с техническите спецификации и 

критериите за възлагане, утвърдени от Иван         Кадев – Кмет на Община Банско и въз основа на 

извършената експертна оценка на Техническото предложение на Участник № 1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” 

ЕООД, Комисията констатира следното: 

 

Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на административни 

сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. Добринище: 

Поставени 

точки 

Мотиви 

35 точки С представеното предложение за изпълнение на поръчката 

Участникът е показал, че удовлетворява минималните изисквания на 

Възложителя. Подробно са описани всички дейности, които 

предстои да бъдат изпълнени, както и организацията и контрола за 

тяхното изпълнение. В описанието на екипа от ключови експерти са 

показани ясно и подробно задълженията на всеки от тях, 

разпределението на дейностите и отговорностите между експертите 

и осъществявания вътрешен контрол. Разгледани са начините за 

комуникация с представители на Възложителя и с представителите 

на останалите участници в строителния процес. Описани са методите 

за осигуряване на качествено изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката.  

Извън съответствието с минималните изисквания на Възложителя, в 

Техническото си предложение Участникът е представил и 

допълнително изисканите 4 обстоятелства, както следва: 

 

- Описани са организацията на строителната площадка в периода на 

подготовката и в периода на изпълнение на строителните работи. 

Предварително е направена организация за осигуряването на 

строителните материали, като доставката им на строителната 
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площадка е съобразена  с предложената технология и 

последователност на изпълнение на строителните дейности. 

Участникът е описал как ще бъдат осигурени здравословни и 

безопасни условия на труд, опазването на околната среда и 

пожарната безопасност на строежа.Описаната организация е 

съобразена с особеностите на конкретния обект за изпълнение на 

строителни дейности и разположението му в град Добринище; 

-  Показано е какви са необходимите ресурси -  материали, 

механизация и работници за всички дейности, изброени в 

техническите спецификации; 

- Описани са техническите характеристики на материалите и 

строителните продукти, които се предвижда да бъдат вложени в 

строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект  

и количествената сметка към проекта;  

- Всички изброени от Възложителя затруднения, които могат да 

повлияят на срока и качеството при изпълнението на поръчката 

(лоши метеорологични условия, нанасяне на вреди на чужда 

собственост, възможни затруднения на гостите на град Добринище в 

резултат на извършващото се строителство, липса на съдействие от 

страна на експертите на Възложителя), както и допълнителни такива, 

са  анализирани и са предложени превантивни и корективни мерки за 

преодоляване на рисковете.   

 

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(К1) 35 35 

 
 

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД: 

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, в съответствие с техническите спецификации и 

критериите за възлагане, утвърдени от Иван         Кадев – Кмет на Община Банско и въз основа на 

извършената експертна оценка на Техническото предложение на Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, Комисията констатира следното: 

 

 

Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – административна сграда в гр. 

Банско: 

Поставени 

точки 

Мотиви 

25 точки В представеното Предложение Участникът подробно е описал 

всички дейности от Техническата спецификация, които ще извърши 

при изпълнение на обществената поръчка. Представена е 
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Предвид гореизложеното, Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 – „ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(К1) 35 25 

организацията и технологичната последователност при изпълнение 

на тези дейности, както и организацията на екипа от ключовите 

експерти, изискани от Възложителя. При описанието на 

задълженията на ръководителя на обекта (в Техническото 

предложение – „ръководителя на проекта”)  не е взето предвид, че 

същият съгласно указанията за участие в процедурата е и специалист 

по част „Електро”, но в същото време е написано, че  ще 

„координира процеса на проектирането”, което не е дейност от 

настоящата поръчка (стр. 26). Представен е начинът за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя и останалите 

участници в строителния процес. Показани са подхода и методите, 

които Участникът ще приложи за качествено изпълнение на 

дейностите, предмет на поръчката. Предвид това, комисията 

заключава, че с даденото предложение са изпълнени минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация. 

 

В допълнение:   

 

- участникът е предложил организация на строителната площадка 

при  подготовката и при изпълнението на строителството. Подробно 

са описани начините за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазването на околната среда и пожарната 

безопасност на строежа;   

- за всички дейности, изчерпателно изброени в техническите 

спецификации и описани от Участника, са дефинирани 

необходимите ресурси за тяхното изпълнение - материали, 

механизация и работници; 

- не са предложени техническите характеристики на всички 

материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат 

вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния 

проект и количествената сметка към проекта. Описани са 

характеристиките само на предвидените за влагане 

топлоизолационни плочи. 

- анализирани са множество рискове, които биха повлияли на 

срочното и качествено изпълнение на договора, но не са 

анализирали посочените от Възложителя затруднения, предизвикани 

от възможно нанасяне на вреди върху чужда собственост и чужди 

имоти във връзка с изпълняваните дейности от предмета на 

поръчката, както и възможни затруднения на гостите на населеното 

място, породени от строителството и използването на машини и 

техника.  

 



 
 

5 
 

 

 

Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на административни 

сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. Добринище: 

Поставени 

точки 

Мотиви 

25 точки В представеното Предложение Участникът подробно е описал 

всички дейности от Техническата спецификация, които ще извърши 

при изпълнение на обществената поръчка. Представена е 

организацията и технологичната последователност при изпълнение 

на тези дейности, както и организацията на екипа от ключовите 

експерти, изискани от Възложителя. При описанието на 

задълженията на ръководителя на обекта (в Техническото 

предложение – „ръководителя на проекта”)  не е взето предвид, че 

същият съгласно указанията за участие в процедурата е и специалист 

по част „Електро”, но в същото време е написано, че  ще 

„координира процеса на проектирането”, което не е дейност от 

настоящата поръчка (стр. 41). Представен е начинът за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя и останалите 

участници в строителния процес. Показани са подхода и методите, 

които Участникът ще приложи за качествено изпълнение на 

дейностите, предмет на поръчката. Предвид това, комисията 

заключава, че с даденото предложение са изпълнени минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация. 

 

В допълнение:   

 

- участникът е предложил организация на строителната площадка 

при  подготовката и при изпълнението на строителството. Подробно 

са описани начините за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазването на околната среда и пожарната 

безопасност на строежа;   

- за всички дейности, изчерпателно изброени в техническите 

спецификации и описани от Участника, са дефинирани 

необходимите ресурси за тяхното изпълнение - материали, 

механизация и работници; 

- не са предложени техническите характеристики на всички 

материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат 

вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния 

проект и количествената сметка към проекта. Описани са 

характеристиките само на предвидените за влагане 

топлоизолационни плочи (стр. 26). 

- анализирани са множество рискове, които биха повлияли на 

срочното и качествено изпълнение на договора, но не са 

анализирали посочените от Възложителя затруднения, предизвикани 

от възможно нанасяне на вреди върху чужда собственост и чужди 

имоти във връзка с изпълняваните дейности от предмета на 

поръчката, както и възможни затруднения на гостите на населеното 

място, породени от строителството и използването на машини и 
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техника.  

 

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 – „ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(К1) 35 25 

 

 

Обособена позиция № 3: „Подобряване на енергийната ефективност на административни 

сгради на територията на Община Банско – кметство в с. Места” 

Поставени 

точки 

Мотиви 

25 точки В представеното Предложение Участникът подробно е описал 

всички дейности от Техническата спецификация, които ще извърши 

при изпълнение на обществената поръчка. Представена е 

организацията и технологичната последователност при изпълнение 

на тези дейности, както и организацията на екипа от ключовите 

експерти, изискани от Възложителя. При описанието на 

задълженията на ръководителя на обекта (в Техническото 

предложение – „ръководителя на проекта”)  не е взето предвид, че 

същият съгласно указанията за участие в процедурата е и специалист 

по част „Електро”, но в същото време е написано, че  ще 

„координира процеса на проектирането”, което не е дейност от 

настоящата поръчка (стр. 37). Представен е начинът за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя и останалите 

участници в строителния процес. Показани са подхода и методите, 

които Участникът ще приложи за качествено изпълнение на 

дейностите, предмет на поръчката. Предвид това, комисията 

заключава, че с даденото предложение са изпълнени минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация. 

 

В допълнение:   

 

- участникът е предложил организация на строителната площадка 

при  подготовката и при изпълнението на строителството. Подробно 

са описани начините за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазването на околната среда и пожарната 

безопасност на строежа;   

- за всички дейности, изчерпателно изброени в техническите 

спецификации и описани от Участника, са дефинирани 

необходимите ресурси за тяхното изпълнение - материали, 

механизация и работници; 

- не са предложени техническите характеристики на всички 

материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат 

вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния 

проект и количествената сметка към проекта. Описани са 

характеристиките само на предвидените за влагане 
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топлоизолационни плочи (стр. 24). 

- анализирани са множество рискове, които биха повлияли на 

срочното и качествено изпълнение на договора, но не са 

анализирали посочените от Възложителя затруднения, предизвикани 

от възможно нанасяне на вреди върху чужда собственост и чужди 

имоти във връзка с изпълняваните дейности от предмета на 

поръчката, както и възможни затруднения на гостите на населеното 

място, породени от строителството и използването на машини и 

техника.  

 

 

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 – „ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(К1) 35 25 

 

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК № 3 – „АВОН - 5” ООД, ГР. БАНСКО: 

 

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, в съответствие с техническите спецификации и 

критериите за възлагане, утвърдени от Иван      Кадев – Кмет на Община Банско и въз основа на 

извършената експертна оценка на Техническото предложение на Участник №3 – „АВОН - 5” ООД, 

Комисията констатира следното: 

 

Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на административни 

сгради на територията на Община Банско – административна сграда в гр. Банско: 

Поставени 

точки 

Мотиви 

35 точки С представеното предложение за изпълнение на поръчката 

Участникът е показал, че удовлетворява минималните изисквания на 

Възложителя. Подробно са описани всички дейности, които 

предстои да бъдат изпълнени, както и организацията и контрола за 

тяхното изпълнение. В описанието на екипа от ключови експерти са 

показани ясно и подробно задълженията на всеки от тях, 

разпределението на дейностите и отговорностите между експертите 

и осъществявания вътрешен контрол. Разгледани са начините за 

комуникация с представители на Възложителя и с представителите 

на останалите участници в строителния процес. Описани са методите 

за осигуряване на качествено изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката.  

Извън съответствието с минималните изисквания на Възложителя, в 

Техническото си предложение Участникът е представил и 

допълнително изисканите 4 обстоятелства, както следва: 

 

- Описани са организацията на строителната площадка в периода на 

подготовката и в периода на изпълнение на строителните работи. 

Предварително е направена организация за осигуряването на 
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строителните материали, като доставката им на строителната 

площадка е съобразена  с предложената технология и 

последователност на изпълнение на строителните дейности. 

Участникът е описал как ще бъдат осигурени здравословни и 

безопасни условия на труд, опазването на околната среда и 

пожарната безопасност на строежа.Описаната организация е 

съобразена с особеностите на конкретния обект за изпълнение на 

строителни дейности и разположението му в град Банско; 

-  Показано е какви са необходимите ресурси -  материали, 

механизация и работници за всички дейности, изброени в 

техническите спецификации; 

- Описани са техническите характеристики на материалите и 

строителните продукти, които се предвижда да бъдат вложени в 

строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект  

и количествената сметка към проекта;  

- Всички изброени от Възложителя затруднения, които могат да 

повлияят на срока и качеството при изпълнението на поръчката 

(лоши метеорологични условия, нанасяне на вреди на чужда 

собственост, възможни затруднения на гостите на град Банско в 

резултат на извършващото се строителство, липса на съдействие от 

страна на експертите на Възложителя), както и допълнителни такива, 

са  анализирани и са предложени превантивни и корективни мерки за 

преодоляване на рисковете.   

 

 

 

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №3 – „АВОН - 5” ООД ЗА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(К1) 35 35 

 

 

Поставени 

точки 

Мотиви 

35 точки С представеното предложение за изпълнение на поръчката 

Участникът е показал, че удовлетворява минималните изисквания на 

Възложителя. Подробно са описани всички дейности, които 

предстои да бъдат изпълнени, както и организацията и контрола за 

тяхното изпълнение. В описанието на екипа от ключови експерти са 

показани ясно и подробно задълженията на всеки от тях, 

разпределението на дейностите и отговорностите между експертите 

и осъществявания вътрешен контрол. Разгледани са начините за 

комуникация с представители на Възложителя и с представителите 

на останалите участници в строителния процес. Описани са методите 

за осигуряване на качествено изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката.  

Извън съответствието с минималните изисквания на Възложителя, в 
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Техническото си предложение Участникът е представил и 

допълнително изисканите 4 обстоятелства, както следва: 

 

- Описани са организацията на строителната площадка в периода на 

подготовката и в периода на изпълнение на строителните работи. 

Предварително е направена организация за осигуряването на 

строителните материали, като доставката им на строителната 

площадка е съобразена  с предложената технология и 

последователност на изпълнение на строителните дейности. 

Участникът е описал как ще бъдат осигурени здравословни и 

безопасни условия на труд, опазването на околната среда и 

пожарната безопасност на строежа.Описаната организация е 

съобразена с особеностите на конкретния обект за изпълнение на 

строителни дейности и разположението му в село Места; 

-  Показано е какви са необходимите ресурси -  материали, 

механизация и работници за всички дейности, изброени в 

техническите спецификации; 

- Описани са техническите характеристики на материалите и 

строителните продукти, които се предвижда да бъдат вложени в 

строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект  

и количествената сметка към проекта;  

- Всички изброени от Възложителя затруднения, които могат да 

повлияят на срока и качеството при изпълнението на поръчката 

(лоши метеорологични условия, нанасяне на вреди на чужда 

собственост, възможни затруднения на гостите на село Места в 

резултат на извършващото се строителство, липса на съдействие от 

страна на експертите на Възложителя), както и допълнителни такива, 

са  анализирани и са предложени превантивни и корективни мерки за 

преодоляване на рисковете.   

 

 

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №3 – „АВОН - 5” ООД ЗА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(К1) 35 35 

 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

Комисията прие следното оценяване: 

 

За Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – административна сграда в гр. 

Банско: 

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София– 25 точки,  

Участник № 3 – „АВОН - 5” ООД, гр. Банско – 35 точки,  
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За Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. Добринище: 

 

Участник № 1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД, гр. Банско – 35 точки,  

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София– 25 точки,  

 

Обособена позиция № 3: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в с. Места”: 
 

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София– 25 точки,  

Участник № 3 – „АВОН - 5” ООД, гр. Банско – 35 точки,  

 

След като извърши оценяването по Показател К1 и изпълни изискванията на чл.57, ал.2 от 

ППЗОП, Комисията РЕШИ: 

 

Допуска до отваряне на ценови оферти следните участници: 

 

Участник № 1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД, гр. Банско  

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София;  

Участник № 3 – „АВОН - 5” ООД, гр. Банско,  

 

Комисията насрочва открито заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите 

участници на 10.07.2020г. в 14:00 часа в Административната сграда на Община Банско. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията да уведоми в Профил на купувача, на 

официалния сайт на Община Банско всички заинтересовани лица за датата и часа за отваряне 

на ценовите оферти на допуснатите участници. 

 

Комисията състави настоящия протокол на 06.07.2020 г.  

 

КОМИСИЯ: 

Председател: ..................../П/................... 

                          /Мартин Бориков/ 

 

Членове:  

..................../П/................... 

      /Лили Рошкова/ 

 

..................../П/................... 

    /Елена Драгосинова/ 

 

..................../П/.................. 

      /Виолета Тренчева/ 

 

..................../П/.................. 

       /Георги Георгиев/ 
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