утвъркlив лмr=:,Г'

проФ. д_р люБомш"д пФrовд
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lдатrl {,..пал.

пРоТокол

ЛЬ 1/l 1.10.2017г.

3l8 на Областна администрациrl Велико Търново. HiцoJulщa се в гр. Велико Търново, пл."[|еrrгър" Nэ 2.
определената със Заповед Ng РД01-05-83/10. l0.20l7год. на Об.пастен управlfтел

!нес l1,10.2017г. в l1.00

часа. в стая J{s

комисия в състав:

Преаселател:
Силвия Димrrгрова - главен експерт в Дирекция ЖРРДС
Членове:
Петя Райкова - Директор на !иркrшя АIIОФУС
2. Елена Иванова - главен счетоводител в.I[ирщия АIIОФУС:

l.

3. Mrr,reHa Павлова - Карабя.rова -главен юрисконсулт в
АIIоФУС:
4, Симеон Симеонов - главен спеrшlцист в.Щирещия ЖРРДС

.[lирекчия

се събра, зil да разгледа и оцени представените офрти. във врзм с rryблицчвана
на 26.09.2017г,. под Ng 9068623 в Агеrщията за обществени поръчки /AO[V
обява за възлагане на обшествена поръчка по чл.20. ш.3, т.2 от Закона за
обществените поръчки /ЗОIV. с предмет .Изработване на помощни lulaнoBe.
пlанове на новообразl,ваните имоти и регисти на имотите кьм тях. в графпчен
и чифров вид. на земи. предоставени за ползвilне на Фаждани въз основа на
актовете. посочени в ý 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имот с цдештифимтор
65766.50.6 КЕ Ng 30133/ в местност,''Щрачево бърло 3-4". с rurоlл 65.48l дка.:
имOт с идентификатор 65766.55.6 ЛЕ Ng 30l52/ в уестност..Остри могили 2-3". с
птощ 63,75l дка.: llvoт с илентификатор 65766.26.4 /КЕ Ns 30М9/ в местност
.JIю,tяците l". с пrощ 69.807 дка. и имот с и.rентифимтор65766.22,4 КЕ Nе
30039/ в местност ..Bоеводска чешма". с плош 81.079 лiа.. всички в зем..tишето
на град Свищов. област Велико Търново" и Обява за удъ.тх(аване на срока за
представяне на офрти. пl,блиц,вана tta 04.10.2017 г.. под Ng 9068968 в АОП.
Прели започване заседанието на комисttllта. сл\,жител от деловодството на
O6.:lacTHa аiминистацшl предаде на председатеJT я на комисttята Списък на

постъпrrlите

в отговор на

обя

вата в срока

m

26.09.20t7г. до

09.

l0.20l7г.

},_Iь.ткенrtя срок, офертlr. по ре.lа на тяхното -1епазllране в fe.,loBoJcтBoтo.

Пре:се:ате.rят Koнcтaтltpa. че ко}tlлсията е наlшце в пьlен сьстав. откри
засеlанието ll пре_lоставtл постьп]|.,llпе оферти за разг.]еr(Jане.Nоvltсluта
}становп. че е постъшлrа l е:на, оферта в запечатан непрозрачен tL,lllх. с
ненарушена цялост. с посоченlл върх\, съшt.lя .IaHHI.t в съответствrlе с

изискванията на Въutожителя, с изключение на ЕИК. Офертата е регистрирана в
A}lC ,Микси", както следва:
l. Офера, вх. Ng ОА04-740l/03.10.2017г., подадена на 03.10.2017г., в 10.42

часа от ,ДММ - Дизайн" ЕООД, с адрес: гр. Плевен, ул.'Тенерал
Столетов" Nе 4
С.rед получаване на офргата в изпълнение на чл.5l, ал.8 от Правилнlлса за
приложение на Закона за общественtтте поръчки /ТIПЗОIU, всички членове на
комисията попълниха декпарации относно изискванията на чл.97. a,,1.2 от
ППЗОП, във връзка c.r,r. l03. а.r.2 m ЗОП и чл.5l. a.r.8. a,r.9 и an.l3 от IIП3ОП.
Колtисията извърши справка в търговскиrl регистър на фирмата по;rала
оФрга за участие в поръчката.
На rryбличната част на зilседанието не се яви представител на участникьт,
полал офрта.
На основание чл.l88. a,r.3 от Закона за общественlпе поръчки. след
изтшчане на удьлжениJlт срок :и представяне на оферти. въшожитеJulт рlвг.тема
и оцекява по.тучените офрги незilвисимо от техния брой. порали което }lяма
пречка да бъде разгледана офертата на .ДММ - Дизайtн" ЕООД, гр. Плевен.
Преаселателят на комисllllта отвори офртата на lMM - Дшзаfirr*
ЕООД и обяви съльрlканието й. след което пристъпи lсъм обявяване на ценовото
преJцожение, какго следва: Общата стойност зiл изпълнение на поръчката е 12
(ХЮ лв./двдllодесет хltлядR левл/, без включеш
ДД[С.
Всшчки представени документи в офертата се подписаха от всички
ll,,teнoBe на комисшlта.
С това приключи rryб.rшшата част от заседанието на комисията.

Комисlлята продь,Tжи свогта работа в зilкрlrто зilседание. като пристъпи
lcbм проверка за съответствие на доцчмеЕтите. представени кьм офртата с
изискванията кьм личното сьстояние на кацдшIатите, крrтериите за полбор и
изискванпята на възJlожптеJul. съдържащи се в доt(ументацията xl участие.
Комшсrrята ко.lстотшрt, че в офртrта шд ,ДП{М - Дrrзайrr* ЕООД се
съдърrfi ат следal]lте до!(умештш :
l. Сппьк шr докуmеrrтште в фертата по]шисан
изготвен съгласно
ОбразечЛе l:
2. Прелставrше шr учrстшшкr
изготвено съг.rасно Образец Ng 2:
3. Техшшческо предло2кеЕве - изготвено съгласно Образеч Nе 4 - поет е
ангФкttлlент за изпълнение на поръчката в срок не по-кьсно от 30. l l .20l 7. като е
предtожено изпълнение в рамките на 37 каленларни лlи. Комисията приема. че
с това предIожение е спшено изискването от документацията относно срок за
lлзпълнение на поръчката.:
4. Прллоllсешше ra шзпьпвепве ша поръчкатд, в съответствпе с
техшшческвте спечшфrrкашrrп п шзшскваllnята ша възJо2ýштеля - представен е
.lot(} \|ент органпзачltя li \lетоlо.lогltя на обtлествената поръчliа. Пре:ставен е tt

-

и

-

график за ttзпьтненl.tе на Jel-|Hocтtlтe:
ý. Декларашшя ra пршемапе tla чсловllята в просhта ша rоговора по_lлliсана и изготвена сьг.Tасно Образеч Nл 3:
6. Декларлчшя }а срок ша валtlдllост lta офертата - по]писана l.t изготвена
съг.Tасно Образсч Лi l!

7. .Щешорrшшп шо чл. 54, ал. l, т. 1,2 п 7 от 3ОП - подписана от собgгвекика
на ЕООД и негов управrrтел ш изготвена gьгласно Обрщец J{s l5;
.Д[еклорrчшп по qл. 54, ал. l, т. }5 m 3ОП - поJшисана m собственика на
ЕООД и негов управl{тел и изготвена сьгласно Образеч Шэ 8;
9..I|еклораппr по чл.55, ал.l, T.l ог 3ОП
подписilна от собственика на
ЕООД и негов управител и изготвена сьгласно Образеч Nэ l0;
l0. .I[еклrрrшшп за обстоятеJrстватr по .ш. 3, т. Е rr чл.4 от 3rкоша за

8.

-

llкоЕоDlшческш в фшнаllсовш отшошешпя с друrýеGтЕrта, регllстрпрrшш в
юрrrсдшкцlln с прфершшшsлеЕ дашъчев ре2кшш, Gвърздппте с тях лшцд п
техп]fте деf,стввтслrrrr собствепrrцп (3ИФОДРЮtЦРС)
полписана от

-

ЕОО[ и негов управител и изготвена съгласно Образец Шs 13:
ll. {ешrрrшшI отпосllо чл.l0l, ал.ll, във връзкr с чл.l07, т.4 от 3ОП, ý2,
т.45 от ДР ша ЗОП п чл.2l п ,lл.22 от 3ПУКШ - подписана от собственика на
собственика на

ЕООД и негов упр.лвител lf изготвена сьгласно Образеч Nэ 14:
12. Декларапшя по чл.66, ал.l m 3ОП зr учsстше нд подRзпълшптелR в
обпrcствешата порьчкr - подписана от собственtд<а на ЕООД ш негов управштеJr
и изготвена съгласно Образеч Nэ 9. .I|ек.парирано е. ч€ lulмa да бъде изпо.:lзван
подизпълнител:

l3. Спшсък Еа дсйностtlте, коRто сs пдептшчшш llлш сходша с предметa шr
обществешrта поръчкr
изготвен сьгласно Образеч Шs 6. Посочени са 5 бр.
Jейности. изпълнени от участника през пос.тедните 3 години. считано от датата
на подаване на фертата. .I[ейностlтте са предоставени на 4 бр. получатели. а
именно Областна аJIминистрация - Велико Търново. ..ЧЗП - Влааимир Пегров
Въ,тчев" ЕООД, гр. София.
,СIrАТО" ООД. гр. Варна - инж. Станlлслав Стоянов и ,flИJIМАР КОНТРОЛ"
ЕООД. Ф.Сфия. Като доказателство за извършенrте дейноспл са прлставени 5
броя рефернции. а именно Рефренчия изх. Ng 0A04-6012/01.08.2017 г. на
Областен управител Велико Търново. Удостоверение за лобро изпъ.,lнение от
..ЧЗП - Влашмир Петров Въlнев" ЕООД. гр.София. изх. Ns 16103.07.2017г.. !ва
броя улостоверения за добро изпълнение от..СПАТО" ООД. гр. Варна от
06.07.20l7г. и от 08.07.20l7 г.. Удостоверенlле за лобро изпълнение от
.НИrlМАР КОНТРОЛ* ЕООД. гр. София. с изх. Ng Y!.06/01.08.20lб г.
Комисията с.:lеJ извършване на преценка. съобразно обявата за обществената
поръчка. приема. че само 2 броя от опtlсаппте в спilсъко деf,постrr отговарят
Br шзшсквrrrето дs се с предмет сходеtl с предмета ш обема шa поръчкота,
ьпоставяfiкrr гп с KprrTepnlfтe за ,,llдеtlтшчност" ш ,,сходЕост', посочеЕш в
обявата ra обществсшатa поръчкаi а llмettпo тезш предостав€пш шо Областша
адмпll1lстрацшя - Велrrко Търllово ш ша ,,Ч3П - Влслшмшр Петров Въ.пчев*
ЕООЛ гр. Софвя. Остrшалrrте деfiпостш ше покрllват крштерпште, tдло2кеЕR
в докумеalтаltпята. ТъП KrTo се шалшце 2 дейпостш, 1lзвършешш в paмKllтe на
3 rо.rrrшш от поръчкатr. noкptf ваlцl| крштерппте rа.lожеtlll в док},rrештацllята.
комllсllята пршема, че е шзпь,lпево чсловllето. залоrкеtlо в съtцатд.
14. Спttсьх ша правоспособпште техшпчески .,lпцil. KollTo са отговорнш ш
!частват в lfзпь.лшенше tla порьчката - lIзготвен в съответствllе с Образеч -Yэ
7. Съг.rасно llзt|скванията на вьз.lоr(rlте.,Iя е посочен Te\Hlнecкrt състав. от
коiпо :ве .1ица са правоспособнll по cllltcъ.Ta на ЗКItР. Вrrдшо от

-

предстrвешетr 3rповед

Лi

20.
2l.

-

РДl$l7l02.03.2Ш5

г. шt ДГКК

Валсштвв
Jlюбомшров Русашов е прrвоспособшо лшце. Прдстлвево е ш Свпдетелство
зr провоспособшост по ЗКИР зr Кrлшп ,Щеllчев Маршвов, Комисията при
преглед на представени в офртата докумеrгги установи следнOто: видно от
копtле от тудовil книжка Валентин JIюбомшров ýсанов е вкJrючен в
стукryрата на участника. В струкryрата на участника виJIно от копие от
тудова книжка е вмючен и Калин Денчев Маринов.
t5. Копrrе ша riстрrlовrтелшд поrrпцд/по.пtlцll по чл.20, ал. l от 3КИР Приложено е копие на полица Nsl7 l00 l3l0 0000542310/26.06.2017г. на
Застрахователно дружество ,ApMeeu", от която е видно, че се покрива
отговорността на зiлстрiD(ования ДММ Дизайн ЕООД. като лице. правоспособно
да извършва дейности по Ka]lacTbpa. която е вiцидна от 27.06.2017 r. до
26.06.2018 год. По полицата като застрlD(овани лица са посочени Мариела
Георгиева Иванова. Валештrrш Любопrпров ýсашов ш Кrлrrш Депчев
Марввов.;
l5. Копrrе от удостоЕереll]|е за впшсвrше в регllстърs пs rдirшпшстрaторпте
шr лшчпш даш!lп - приложево е Улостоверение J,fs 350959/23.03.20lбг. на
Комиспя за защита на личнlfге данни;
l7, Копrrе шr 3лповсд шl Агешцпятд по геодезlli, картогрrфшr ш кrдrстьр,
съгласшо Нарлба Лс 3 от 200l г. ta водGше ш сьхрашешше шr реfшстърr Еr
лЕцrта провоспособпп до llзвършвот деf,шостш по кедrстьро - Прилоlкена е
Заповед Ng РД-l5-16/04.04.20lб г. на АГКК;
l8. Спшсък ша лшцrтr по чл.54, ал.2 от 3ОП- Образеч Nэ 20.
19. Проект lla договор - проекгът на договора по Образеч Ns lб е подлисан
от собственика на ЕООД и негов управител:

изготвено съг.rасно Образеч Nэ 5
,I[екларацllя по чл.6, ал.2 от 3дковл за меркште срещу шзпllроRето па
пrрш -изготвена съг.Tасно Образеч Ng l9 и подписана от собственика на ЕООД и
негов управите.1.
22. !руrп докуmештш: 5 броя рефрнчtли /удостоверения/ и два броя копие
от тудова книжка на Валенгин Любомиров P,vcaHoB и копие от тудова книжка
на Ка,rин Денчев Маринов.
Всичм ор]|гина.,tни документи. ко].mо участникьт представя са подписани
от собственика на ЕООД .ДММ - Диза[tн" и негов управите.I - г-жа Дениuа
Маринчева Топчиева - Денева и са поJпечатани с печата на дружеството.
Изготвени са относимtпе образчи. прl.t-lоrt(ени къ|\l JoKy Itентацията. Всичклt
коп}lя на представени доц,менти са заверени tlт участника с ..Вярно с
оригинiL,tа". подпис и печат.
В резу.,lтат на извършения прег;]еJ на .rоl*,меrrтите на J-частникьт.
Koмt|crmтa констатира. че офертата отговаря на пре.lварr{те.tно обявените от
Въз.rоiкl tте.rя } с.,lовllя. пора_]ll lioeт(r eJrtHo-T,mнo:
Щешово пре,шrожешше

рЕши
Дощ,ска

.1о

оценка. офертата на ..ДММ

-

ДизаГлн" ЕООД. гр. Пrевен

КомшсRrтд прпстьпвr къш оцепкr ша допусЕдтата оферта, прп
съблюдавеrrе шr },'твърдешота от Облrстеrt упрrвштел методllк!, съгласпо
която обществената поръчка се възлага въз основа на шкопоirшческR шrйшзгодпr фертr, въз основа на критерия оптшirолшо сьотшошешпе

кrчество/цеrrо.
l. Опрле"tlпшето вд КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) вд
се шзвършll по слсдllпп шtчllll:
покаrателrr за оцсtlка:
ТО - Техническа оценм;
СИ - Срок на изгълнение
ФО - Финансова оценка (прел.ltожена чена)
отпосптелшr теrкест пr показrтелште ra оцсrrявaalе:
То = 40 точкш. максима.rна стойност
СИ = 20 точки. макспIlа,rна стойност
Фо = 40 точки. максимаlна стойност
Комплексната оценка ще бъде изчислена по формулата:

офрrатr ще

Ко=То +си +Фо

На първо място ще бъле к;rасшраll учдстппкьт ьброл шой_впсокл К0.
оцешпваше пs допуспrтrтr ферто прп
съблюдоваше шr слсдшата последователшост ll методllка шa оцешкr

2. Компсшята прllстьпвr кьм
ЕТДI l -

2.1.

Тешrшческа очешкд шr офеотата

Компсшпта прпстьпu пьрво към lllвършваше ша теIлпческа оцеtlкa вr
фертлтл.
ТО е оценка на технtпlеското пре.аTоr(ение с мrксшмелеш броf, точкш 40.
Оцспкдтд нr прGдлOжеRшето la llзпъJrпеЕllе ша поръчкатr щс се
осъществяво въз осшовt Rа следшште компоRентll:

)

)

)
)

Описаяие на основнrге дейности. свързани с изпмнение предмета на поръчката
Представлне на план-график зil орпlяизация на работата. съобразен с преложения
от \частним обш срок за изпьlнение. от който е ви.lна продьткит€лноGтта на всrм
е.lна основна дейност:
Описание на начина на разпре.lеlение на отrоворностите

].t

задачите на еriсп€ртите

екипа на \частниliа. вlL,lючително във времево отношение. мl\то

в
п

взаимо.f ействието Yеrо\ тя\.
описание на процеса на Nоu},никация с въаlожителя по начин. гарантираш ючното
!|зпьlнение на договора и реализирането м} в срок.

тлБ.лицл зд тЕхнllчЕскл ошнк4
Орrаllпrrчllr ll irето]оlоra|t ]a шrпыllехalaто al! порьчýaтa. гарarт]aрrшr ýrчсствеaaото
h'ptl тtрlrш

п ре-а?о;ýенllgто
П]хш!l\шества

\lаsсllrtд.lеш

atlпьlеешшс

броfi точNх

опрrе.Irшш оцешrrпr

Брй точнll

на \частн}lха отговаря на опllсанlrте по - горе ltзlrсNванltя на въз.,lо,к||те.,lя. |iaтo

.l0

съfьр;м

c.le_]H,tтe

Описанrrс на основнште дейяости, свърани

G

пгьлш€ки€

пр€дмега на поръчката.

Гlлан . графшк зit оргsнl|rаltпrl на рабогата, съобразен с предrожсяия m pacTHrrKa общ
Фок за изпыrнснше, от който с впдна продълх телността на всяка една oclioвHa
rейяост;

по I0 т. шr

прсдстaiaо
коmпошсllт

Оплсанле на начина на р{rпредсленllе на отговорнФт|lт€ ш злlачllт€ на експФт]|те в
еклпа на }частн]lка, вктючrте1но във 8р€м€во
отноlll€шUс, Kaкto и взашмодейстЕ]tето

мсiluу т,п.

OnltcaHrre на процеса на комунлfiацlt a

в

с вьз;lож]|теjl по начин,

гарантираlл кяното

}лзгьлнснllс на
ll
ом в
Не е прлсгавено опlrcани€ на осно8}lит€ дейносrи, свързанll с шзпъlнсни€ предчета на
поръчхата,
Не е прлсгавен план - графшк за органllrация на рабогага. съобразен с прсдJtоженltя от
участника обш срок за lrзпмнсн!lе. от Koiтo е в]lдна продыDNФlтелностга на всяка ед]й
основна ,1ейност:
Не е прлставсно описанllе на начtlна на разпрс.Iелен]lс на отговорностllте |l ]а!ачllтс на

ехспФт]lтс

в екllпа на !частнllка.

взаlБ!одсЛствието ilФкд, тях.

в|сlючитеrlно 8ъв вр€м€во

отношснllс. хакто

Не е пр.лсгавсно опllсанl|е на проц€lса на ком}нllкацrlя с възJlоr(]lтел, по
гараllrrр8щ

Tot|HoTo

]fзпьlненllе на jloгoвop8

}|

tlеiцизпрането м}

поOт.rr

лшпсвrч!
rоппошешт

]|

шачи}t,

в срок,

За целите на настояlлата методика. използваните s mзи раздеп определения сlедва да
се ть,tl:уват, както следвir:

-оп чсон ue на оспмн

uttte Йеiutоспtч

"

Въз:оскuпtезяпl ,lpue.uo. че е dаdено опuсонuе но ,,основнurпе 0ейносmч", сп;о u.uо orrucotue

най-.uа,tко но сlеонuпtе deitHocпtu

-

.
-

:

Събuроне но преоварumеlна uнфор.uацuл оп, uнсrrrurmцuч l! ,аrrоrноване с
опrносtluопrо нор|rоrпuвно урейо ч ,rлехнr!ческurrrе uruскванлlя Jo uзпьlненuе
п|Е Оuе пrа

но

rlоръч xalrla :

Сълdаване но ор?онuзаччя u uвърлцване но,rо.лскuпо раболпсl.
Иэрабоmване но плехнччесхоrrrо dохl,-tоенtttаtlлtя. преё.uеm но порьчхаmа:
Преоамне но uзpaбoltteHultte .tlatlвpualu но въз.lо.хu,пеlя,

Иэвършване но корехцuu. свързанч

ппзспзз

с

речленuя

на

хо.uuсчппла

по

ч.1,286,

at,2

олп

Прu оценка но покоrапrеlя ,mехнrлчесхо оценкOЦ, Комuсuлmа це urчuс7ява

mочкurпе с mочносm 0о вmорuя ,нок cleo есеmuчнаmо ,апеmоя.
Техшшческата оцешка ш! оФертатr ще се получш като сбор от фщдд
9щц!ц ва всекш едшш от члсвовете l|a компспята по четшрште комповепта,
разделеп на бря ша члешовете па комшсl|ята.

Крrтко опllсашпе на техfillческото п редлоraýеll lle lla
l,частtlllк .ДММ - Дшзаfiш' ЕООД. гр. Плевеш. по.Iд-1 оФерта:
- 0пшсанше ша oclloвHllтe -Iейшост1|. свьрlани G шзпъ.lшешше

доtrу-.спrтrrят

предDtета на
поръчкота.
Опltсанtl са всltчlill ocHQBHlt _Ieilнocтll. свързанll с ltзпъ.,lненllе пре.]\,ета на
поръчката съг.tасно

}

c.,loB}UlTa на въз.,lоifiите.lя.

-

Плдш _ грrфвк зr оргrшшrrцвr шr работата, ьобразеlr с прGдлоrкевЕя от
учrстпвкr общ срок зr iзtlълЕешпе, от който е впдшr продъJttlсгтеJrЕосттr пr
вспка едвr (xшoBtlд деf,пост;
Графика зir организациJl на рабmата е съoбрл}ен с предtожениJl от
участника общ срок зil изгьлнение m 37 мllендарни дни и от }rего е видна
продъJDкителността на всяка една основна дейност.
- Опrrсошше Еа шrчшшr tlr розпределеЕве шп отговорrrостште ш задачпте шa
скспертште в екппа шt участtlшкr, включштелшо въЕ времево отtlощеппе,
KrKTo ш вздrrrrодействllето ме2клу тяt.
Направено е описание на начина на разпределение на отговорностltте и
задач]fге на експертите в екипа на участника. Kar o и взаимодействието межд,
тях.

- ОпRсешпе ша процесr шо комушшкацшя с ЕъзJrо:кllтеля по почпll,
гaрlllтltращ точЕото llзгьлrlеll1lе ша договоро в реtлпзшрошето Dry в срок.
Прочесът на комуникация с възJtожителя е представен по начин.

гарантираlц точното изпълнение на договора и реiulи3l|рането му в срок.

3а целltге на оценката всеки един от членовете на комисttята попыlни чек
лист за техяическа оценка на предJtож€нието на допуснатия участник. Срелно
арl{тметичните оценки на участника. бяха обобщени в таблица за обобцtена
техническа оценка. Чек;lистите и Таблицата за обобшена техничесм оценка са
неразделна част от настоящия протокол.

Съгласно извършената от комиспята оценка. техническата оценка на

прелIоженlлето на участника е както с.,lедва:

JIММ -

ДшrаПш" ЕООД. го. Плевеп - 40 /четирилесет/ точки:

ЕТДI

Срк

tlo lllпь,rшепtlе - СИ
Коrrпсшвтв прtlстъпва кьм оцешпвrше шr предло2кешшI от учrстшшкr
срок зо Rзпьпшешше шt порьчката.
СИ е срок зit изпьlнение - максимаlен брой точки на срка на изпьлнение от
общата оценка на офертата - 20 т.
3а целште вr оцепкrта се Blltмa срокьт /в калешдоршш дшш/, посочев от
участllllкa зr шзрrботвlше ш предовеше ша помощпRте плашове, плашовете шr
шовообрrзуваttште шмот]l 1| съп ровожда щатr гш докумеtlто цllя.
2.2.

2

-

Покаlателят СИ се формltра по с.Tедната
C1,1= СИ vин, i СИ 1,частник х20

фор:чryла:

където:

СИ мин.- пред,Tоженttят най- кратъх срок зiл изпълнение на поръчката:
Cll 1,частнltк - пре_а,tоженt|ят срок за rrзпъ.Iненне на поръчката от съответнllя
\,частнllк.

Иlшскваше: Прtt оченка ша показате.,tя -cpoai на шtпывенttе".
]о вторllя rнatt c.,te.l .lесетtlчната

Комшсшята llзчшс.Iява точкl|те с точtlост
lапетоя.

Комисияга констатира, че срокьт за изпъJIнение на поръчката. посочен от
доrryснатrtя участник,ДММ -.Щизайн" ЕООД, гр. Плевен е 37 калевдrршш дшш,
след смючвtпе ва логоворt.
Съгласно утвърдената методtлм, гlастншкьт, получава за предrоrкеният
от него срок на ]lзпыlнение следн}rте точкlл:

t.

JIММ -Дпrоf,ш* ЕООД. го. Плевеш
СИ =37 кал.л.l37 кiur.д. х 20 = l х 20 = 20 /двадесст/ точки
2.з.

ЕтД]

3 - Фшшrшсова оцеrrка

- ФО

кошпсшята првстьпвs към оцешпЕrве шд фшшаllсовото предлоrкешпе па
участRшкьт.
ФО е финансова оценка с мrкспшsлеш брой точкш 40.

Показателят ФО се формllра по следната формула:
Фо = tDO мин, /Фо участник х 40
където:

ФО мин.- прелtожена най-ниска цена за изпълненt|е на поръчката:
ФО участншк - предrожена цена от съответния rlастник.
ИlRскваве: Прш oueHKa lla показатеrll ,,предlагaшо цеtlt., Комшспята
a|3ч]lспяве точшlте с точtlост до вторхя зпtк след десетшчшотr зtпетlя.
Коrtисията констатира. че прелIожената от .'.Щ,ММ - Дизайн" ЕООД, гр.
П.,lевен цена за изпълнение на порьчката е 12 000 лв. /двашодесет хшлпдш лева/,
без

!l[C.

Съгласно утвърдената методика. участникът. получава за предложената от
него цена следните точки:

Фо

l. Jlмм-Дшздf,ш*

ЕооД. го. Плевеш
= 12 000,rB./I2 000 лв. х 40 = I х 40 = 40 /четирилесет/ точки

КошшсRята пршстъпва към шlчllстявапе пs комплексtlат! оцешка Еа

фертата.
К o.tt

t1,1

е

к с н а пt а оце н

Ко=То,СИ,Фо
На първо .ttясt

ло

ка с е

u

зч L!c.1 ява п о фор.tt

t.,t

а пt а

;

се кlасuра vчас,rlнuкъm събраl Hati-BucoKa КО.

комrrсшята шзчllсл1l комплексшата оцеака шо офертата ша допусвдтпят
канJидат ..ДММ - Дшrайн" ЕOоД. гп, П.rевеш, както с.педва:
КО = -l(l точкlr - ]0 точкtt - .l(' точNlt = I00.00, сто точкrr

с

t)г.,lе] на всllчriо гореlrз.,lо,liено
KtrrtllcttяTa е_rriно.т\,шно

ll спазваrlкll

разп(lре]С1llте

на

ЗОП.

РЕШИ:

Прлвиа получените резултати. сьгласно фрмулата зil изчисJlяване

Комплексна оценка, Комисията кJrасира участникът, както следва:

l.

на

ЕООД, гр. Плевен - lШ.00 /сто/точкп
"ДММ -.Д[шrаf,в*

Водена от горното и спазвайки рщпорелбrте на Закона за обществените
поръчки. комисията пред.lага на Възлоlкrтеля да сtоlючи договор зil възлагане на
обществената поръчка. по установен}tя нормативен ред с кпасирания на първо
място кан,пидат. а именно:

- Дшзlftш" ЕООЛ гр. Плевеrr - със l(Ю.00
'ДММ
предлtикешr цепо бсз
12 (ХЮ лв. /двашrдесет хшлядш/ лв.
ДДС

/сто/ точкш

rr

Прелло:tсението на участника съответства на изискванията на
Възложгге.rя и ненадвишава определения финансов ресурс за изпьлнение на

услугата.

Решенията на комисlлJIта са взети едино,ryшно.
.Щата на при10,Iючване на протоко.ла:

Пре.rсеlате.r: Си.lвия .Щимитрова

-

l1.I0.20l7 год

"ъ

r

Членове:

l.

Петя Райкова - ....,_

2.

E.reHa Иванова

3.

Ми.rена Пав.rова - Карабя.rова -.:....

-

)

ТДБЛПЦЛ ЗЛ ОБОБЩЕНЛ ТЕХНllЧЕСКЛ ОЦЕНКЛ
,о o60EcTecer ооръткa с прслrrст ,Иrрa6опtпс о! пооmщшD oлaalовG, aиr.lоiс пl rоaообрaзуDaпrтс шmотв х
pcarcTpra оa riaoTtaTc rъrr TrIr ! ]р!Овчсr i цхl)роs Еr& aar зспц прслOстlЕеш, tl п{м!Еlхс оa apa,a(Дrnra Еъз ocDoEr
шl IKToaGTG, .пrс(я.rх в ý | m П3Р п. 3СП33, tсrкto сл.ш.: xiloт с хлaптхОпrrтор 657б.50.6 /КЕ Jh 30133/ в
ilccTшocт .Др.чGDо Ьрдо 3_|', с плоtд 5S.rltl дrr.i Biioт G плGоттOхrrтор 557б.33.б /КЕ Jt J{ll52/ в rrrэсттост .Осцlr
моrплr 2.3', с плоц 63.75t дк!.; iiaoT с шtсnтrОпкrтор б5766.26.4 /кЕ JY,3fi)49/ r rссттост.Лmлrппте l', с п.tоlц
69.t0? лкr. п шшот с пдептпlпrrтор 6576622.4 /ХЕ Jt 3|Ш39/ r MccTrrocT .Восволскa чGшrr.Ф, с rиош tt.079 шr.,
tсхчкп е зcплrоЕто пa ,род Свrщоь ofttrcT ВоllrФ ТърооDо'
lolaKl. l.r
To.lxaa lll
тоlr' ra!
тO9пa пa
точl l.t
обш
Срлш
Haxiactaoatl.na
rрiтtlalIчl.о
lxlcl.lclotDr
onaxшaln|.l
olaaaa]al!!l,
оосr|tarщlll
oocaalc!ltraal
aar учlстaaaat
фое
т()llпa
/rr.|дi!aт
Crrrcorr
сшaaar
Пrпr
Mmcrrr
Drcnr
crrrrcolroo
РaOIоaa
Пrrлоrr
lfrrlrorr
ДrrrrnooBr

.л!tм-

ДххIх"

ЕООД,.р
плtaсll

|о r.

)rOr.

|0.

?от

lог

Ялоz

I

Членове на комисltята по Заловед на Об:астен управите.1 ШgРДOt-05-./.Э_./l0.I0.2017г

,}

Пр.rсе,rател:Сиrвия Димптрва

по.:lпис:..

Членове:
петя Райкова

поJпис:,

Елена Иванова

подпис

Милена Пав.rова- Карабя-rова

по]пtlс

симеон Симеонов

подпис

t

)

)ог,

tи

чЕк л4ст зА тЕ)с{иt{ЕскА ol.E}IкA }и прЕдюжЕниЕто

d.нч

..,),z:
в

за*=r ёф_2 t цl ./2s,&+
l н оuuе

HoBaHue но конОudоmа|Кос mнuкаl

с пршсr:

,Лзработiане на поt|оltlни alланов€, планов€ на
новообразуванrте иrlотш ll р€гшстш но пмотrт€ кьм тDL в графпrсн ш члфров вш, на ]cмll, предостав€нl|
за ползва|lе на граr(данll въr основа на акквет€, п(хоtlенu в ý а m П3Р на 3СП3З, хакто сlедва: l|MoT с
паентшфикатор 657б6,50.6 lKE Jfs 30133/ в мастн(lст ,Драчево бърло 34*. с площ 65.48l !Ka.i llмoт с
плентшфшхатор 65766.55,6 /КЕ Шg 30152/ в мсстност ,,Осrри шогшлш 2_3", с площ 63.75l rка.; пмот с
шектифttкатор 65766,26,4 /КЕ Jfg 3Ф49/ в местност .Люмцште l", с плоlл 69.807 дt@. 1,| имот с
илеrrшфикатор 65166.22,4 /КЕ J{g 3Ш39l в мсстност ,ýоеволска чецrма", с плоlц 81.079 дха., всичк1l
зем.,lиlцсю на Фад Свиrдов. област Велшко
подал фсрта

бtцеgтвена поръqкr

оцЕrшвАщ чшн }и комисиJтт н

Търново',/_

,.,',,,./Z?,./пrрч ц|rена/

,9_

дlьжност

ь

т

J
_2
/
П
,//'
*,-#lr{8
.,,{.a+i."zzo

Алоg*

ичЕскА оllЕнкл

зд

Мrrсrrrrr,лсш брI точкrr
40

Оргrшшзrшшr U мстодоJtо]tlr зa пtпмшallшaто шr поръчкrтa,

]rрaштхрalдa rrчсствсaото f, пtпьlUевпе
Крптсрlrш опрлелrrцta оцсшкaте

Прллоlкенrrето на участнпкr оттовар, на описанrте изllскаанил на възло]кl|теru. каm
Опrrсэние на ocHoBH]lTE дейности. свързанл с }lз]тъrlнение

-

графшк

ra орган]lзацl!, на

работата- съо5разен с

прс.lложенltя от 1частника обчr срок ]а взпъляение. от който е
вllдна продьлжитеlностга на вслка е.Oна основна деПяост:
Опшсание на начllна на раппр€делен}lе

:,1

на оттоэорностите ll

на експертите а ехлпа на г|астнпка, вмючитслно въэ
эремек) отношен1l€. както и взапмо.t€]'lствшето мсж.lу тrх,

задач]lт€

.'l

сьдър)Nсr

следкото

40т

прсдмета на лоръчхата.

План

Брf, точкх

то,.aкaa lla
(цсllIlallll.l

/0

по t0 т. шr
ýоiaпоllсaaт

г

,l(,r

Опtrcание на прцеса на ком}тl|хацl|, с въз,lоfiвте,u по начllнпrрантlrраlл то|ното ll1гьlнсние на ]оговора ll реа-l}rзирането

;[

,

м), в сроý.

Не е преrставено опшсание ва основllите дейностш. свързанll с
lrзпъ.,lнение пре,лмета на поръчката.

поOт. шr
.liпGlalл
rоIпоalс|lт

Не е пр:сrавен пrан - графих зil орпrнш]ащr, на работага.
съобразев с прс.а,tо)fi€нllя от tчастнuка обчr cpo]i за
rзпъ.lнение. от хойто е видна продъ.,lr(ите.lностпl на всrка c.tнa
осFовна ]ейност:

Не е презставено олисанli€

на начина на рa}пр€.rеление

на

отговорностите х задачите на експерт]lте в екrmа на участнllка.

вlilючrте]но във времево отношение. хахто
Bla]ýlo.]eйclBl|eTo vejlil} тf\,

ll

Не е прrставено опlrcание на процеса на ,iоу}нхliачия с
8ъа]оliптеlя по начllн. гарантllраlл точното ll]пLlненllе на
.lоговора ll реirл|lзхрането м! в срох,

ffi

?

,,autaHtte

на основнuпле oeiluot,|lпl"
Въr.llrх,uDлеlяlll llPlle\la. че < |rLroeчo o|rllL,aHue ll.J ,.о\,нобнulrле |r.,Йна'пlлl" - ако la!.1.1lrtrlЁlllll'le Hlril.\lLll^l| н.'

L'

.
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lнаuuеномнuе но х
mнuко|
обtцествена поръчка с прллет: ,,Изработванс на помоlдли lulaнoвe, планове на
новообразранште имот]i ], рсгrлсФ1l на имотrте към тr.t. в rрафшчен rr чифрв вltд, на зсмll. прсдосъвенш
за поJвваt{€ на граrцаrпr въз основа на акIовсте, посочсн1l в ý 4 m ПЗР на ЗСП33, rакто слсдва: }.!.чот с
плеrтшфшкатор 657б.50.б iКЕ Шs 30l3Зi э мосtност .Драчево бърло 3{". с плоrл 65.48l дха.: ltvoт с
илеrтшфшмтор 657б.55.6 /КЕ rg 30152/ в rtеcTH(lсT .,OcTpll могtlлll 2-3". с ltлоtл 63,75l дка.: шмm с
иаеrтифихатор 65766.26.,l /КЕ Лg 3fiИ9/ в м€gтност .Jюляtллте l". с моlд 69.807 :ка. l| имот с
ИЛеНТШфШКаТОР 65766,22.4 /КЕ Шg 30039/ в месткrст ..Воеводсха чечrма", с плош 81.079 дха.. вс]пки в
полал ферта

землшщето на

в

...cl!/a U Q l/rбa Uбсlо6".

Фад Свпщов, обласr Велихо Т bpltoвo"

ОLЕНЯВАЩ ЧJIЕН }И КОМИСИJlТА

дlъжност:

Оргrшrшчшr

mFп

,6rе

..?,4,q.6- 94/.....|.ц!.!. 6

ф
тдdлшrд зл тЕ)оllrcскл 0пЕнкд

ш

метололоfшr з, вtпьlшGпшGто llt поgъчraтr,
l хtпъJrt.aallс

Мrrспraaлara брое точl(ar

гt рaштхрarцr кrчсстD€шото

40

KprTepcll опрлс.19lцll ошGшrrт.

п
.'1

точкп

Броa ToqK.r

Hl|eтo на
иrсl ol
на оllисанllт€ хзискlани, на вьrложllтglu. KlTo
Описанltс на осно8нитс .rейноGп|. свързани с lвпьlнение

l0

препмспr на поръчката.

на отговорноGтllте

l|

]а.lачит€ на ехсперrште а ею{па !rа !частнl|ха. в|сllФlитетно във
времеао отfiоlrr€нис. както и в!аtlмодействиеIо мехоу тях.

Описаншс на процеса на комр||каltля с възложитетN по нач]|н,
гарантиращ точното llзпълнение на договора и peaJlrllfpaнcтo

ily

в

срх.

т.

l0l.

прсjUtоженшN от участншм обчr срок за 1lзпъ.lненllе. от коf,то е
на 8cjlм e-tнa осFовна -lейност;

ашна про,fьlжllте.lностга

Описание на начшна на разпр€fеlснис

слешото:
по l0 т. пr

План - Фафшк за органllзацttя на работага, съобразен с

.'1

шa

оц€пlЕalllпI

rомпонсa]т
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Не е прrставено опltсанllе на осноэнитс .1сПносrи. свърfirнl| с
изпь]нешЕ пре.lмепl на поръчýата

поOт.шr

Не е пр-лсrавен п,rан - график за организаll}l, ха рабогата.
съобразен
прслrожения от !частника обчr срок за

лa|пGвllц

с

ýоипошешт

шзпълненис. от койIо с видна продьтклтелностга на всrка e.fнa

ocHoB}ra iейност:

Не е пре-rсгавено описанпе на начl{на на разпр€fетнrЕ на
отговорностllтс ll за.lачl|тс на ехсл€рт|lте в екшпа на }частнllliа.

вl!1ючllтеlно във

вр€мево

oтHomeнlle. |\?liтo ll

8заllr{о.rейсlвието r!e,lil! тr\.
Не е пр€.1сгавено опllсанllе на прочеса на liом!нllхашlя с
въ}ilоri]|тсlя по начвн. гарантираrц кнното llзгьlненl|е на
.lогоэора ll реа.,l||зl|рането м!, э срох.
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но конёйаtпо,/учасmнuкоl

в общестаена поръtlка с прслмет: .лзработ8ане па помоlllни ,lланове, плааове на
новообразраlпrrе имоти ]l р€гистри на имотl|тс кьм тrх. в графшчсr п цлфрв s]ц, на зем1|. предоставсни
и ползэанс на rрФNцани вЁl ocнoвil на акювете. посочен]l в ý 4 m П3Р tta 3СП33, както сле!IDа: l,|MoT G
плеrтшфиrаmр 65766.50.6 /КЕ JVg 30lЗ3/ а местк)сt ,Драчсво бърло 3-4", с площ 65.48l дка.; имот с
шлентпфпхатор 65766.55.6 /КЕ J{g 30152/ в масrност .,Остри могпm 2_3". с плоrц 63.75l ла.; rдrm с
илеrтифlоtатор 65766.26,4 /КЕ Шс 3m49/ 8 местност ,Лtолrцлте l", с плоtл 69.807 дка. ]l lпrот G
ltлентшфшотор 65166,22,4 /КЕ Шs 3Ш39/ в уосткrс, .-Восводска че[rЕ..а", с ]ъlощ 81.079 !tа.. эсll.lкл в
]емл}rlцето на граа CBlluroB. об-,lаст Ветrхо Търново-
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орган)лзsчltя на рабmата, сьобразсн с
прелtоженп.' от растника обtл срок за rзпьlнение. от който е
вшlна продъrrжштtлностпl на Bc,tкl е.lна осноэна деПноgf:

rрафrrх

Описанле на начllна на разпр€]еlснис

на отговорностите

40,
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заlачлlт€ на експертште в екяпа на участнllха- вкпючптеlно във
времек) (лношснше. както ll эзilltмодсйствIgто мск.lу тяý.
OmrcaHtre на процсса на ком!нимцля с въз.пожвтеlя по начин.
гарантираlл т(яното Iзпынснuе lla .1оговора ll реа]шзирането
уу в сроý,
Не е пр-:ставево оп1lсанllе на основнит€
1rзгьлнение предмета н8 порчката,
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дейностш. сsързани с

оо l0 т. шr
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Не е пр-лсгавен ltлан - график за органll1ация на рабогата
съобразсн с пре.аlоженrи ot !частника обш саок за

лппсDatл

rоtlпOссUт

изпьlнение. от хойто е видна продьlжитс,|ността на всяка сдна

.'!

точкх

с,lедltото

|Оr

преlмсга на поръчхата,
[LTaH

БрI

основна .]ейност:

Не е пре:ставено оп]rcание на нач||на на разпр€.lеrcшЕ

отговорносrште

||

на

1а.lачите на експертlпе в еý}|па на }частниl\?.

8lg:lюч|lте.,lllо эъв

вреуево oтHol|rcнlle. ка}.то

l|

8заlБaо]ействието Me)l(.l} тях,

Не е пр-лставено описзнис lla лроцсса на ком!ъ]lкацl|я с
въаqо,ките,lя по начltн. гарантlfраш точното l!зпълненl|е на
.rого8ора и реаlизирането му Е срок.
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полал ферга в обществена порчка с прлмст: ,J,lзработэанс на помощяп ,шанове, ,lланов€ на
ноэоофазранtте lrriloт]l ll регистлt на llмoтllтe кьм тrх, в rрафичен и шtфров впл, на земи, прсдоставенtl
за пш|зване ша граiкдан]| въз основа на акtовет€, п(юоче|iи в ý 4 m П3Р на 3СП33, rакто слсдва: ]fMoI с
илспrфикатор 65766.50.6 ,КЕ }{g 301331 в местност .,Щрачево бърло 3-4", с шrош 65.4tl jlкa.; lLчот с
илентифилатор 65766.55.6 /КЕ Шs 30152/ а м€стност.,Остри могшли 2.3", с пlощ 63.75l дка.: lдlот с
плеrтшфшкатор 65766.26.4 /КЕ М ЗФ49/ в у€стност .Jltо,.l.rцrlте l", с ]Llоlл 69.807 :ха. lt lпlот с
шсrтшфпrвтор 65166.22,4 /КЕ }{g 30039/ в мсстност .Зоеводсха чсш\tа", с rrлощ 81.079 :ка.. ди
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rrprraтraPrщr rr честDспоrо r aaзпьlхсrве
ш

нкл

Мarспiaaлсш броI точкп
40

точýв шt
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оцaп9Dalllш9
следното
|{а oпllcaнllтe изискванti.l на възлоr(rгоu като сьдъ
дейхости. сэързан]| с изгьлн€ние

Крштэрпп опрлс,lalцaa оOсшraтa
нието
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н1|Iа

Оmrсание на основнит€
предмсга на поръчката.

[Iлан

-

графшх зir орпrнизачri,N

на рабогага- съобразен

с

пре.а!rоr(енlш от 1частrrrrха обш срох за изгь1llение. от който е
ашна про.tь,lr(ште]постга на всrха е-lна осfiовна feaiнocт:

Описанше на начина на разпр€.rеlение на отrоворн(rcт}lте и
задачите на схсперт]frс в скипа на участншl@. Еклюсит€.1Fо эъа
Ер€мево отношсние, какm и в]аимодеПствието машу тлх,

Опrcание на процеса на комунliкацllя с въз.lож та]я по начшн,
гарантираlл точното 1lзlь,!нение на .1оговора ш рсаIl|lирансто

по I0 т.

/0

?.

rr

rооlпооепт

/0г
/ t]г,

rry в сроý.

Не е пр€!ставено оmlсан]lе на осноOн}|те .le|iHocт}t. свър]irни с
изlьlненис прс.ачета на поръчката,

- тафшх за организаl!}UN на работата.
сьобразен с лрелlо;fiенrrlN от !часrника обш срох за
Не е прrсгавен 1tlав

из]Iълнсние, от коfttо е вшдна продъ.,lжителността на всlха сдна

поOт.шо
,1alпGЕllд

коilпошспт

осно8ва дспност:

Не е преrставено опllсанuе на начина fiа рiвпр€де.,l€ние на
отговорностllте ll за.lачlпе на е.iспФт}lте в екппа на }частнllха.

вк]ючllте.lно във

вр€шево отношенlrе. хакlо

||

в]аllvо.lеilств]lgто vеrхл, тях.
Не е пре:сrавево описа}п|е на процсса на liоtl},н|lхацl|я с
вь].,lоriите-lя ло начllн. гаранtllраlл точното tlзпь]ненllе на
-lоговора

|r

реа1llзирането }r} в сро|(.
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i ноuuеновонuе

но конОФолпа/уасtпнuкаl
прлмет: ..Изработван€ на помошяи 1lлановс, п,lановс на
ноэообразуваните шмоIп и рсгистр|l на имопfт€ към т,в. в графlпен tt шrr}рв вllл. на tемп. предостаЕен1|
и ползван€ на граждани въз освоЕа на акtовсtе. пос(яени в ý 4 m ПЗР tta 3СПIl. rакто сl€даir: шмот с
шснтифшкатор 657б.50.6 /КЕ J{g 30133/ а местност .Драчево бьрrо 3_4*. с площ 65.4tl дка.: имог с
ltлентшфшкатор 65766.55.6
Х9 30l52i в местност ..Острш моrшш 2_3''- с llлоtд 63.75l дка,: шмот с
/КЕ J{c ЗШИ9/ в rtесIносt .jюлячlте l", с rиош 69.807 rкa. l| l|rtoт с
шснтифшкатор 65766,26.4 "КЕ
иаеrтшфшкатор 65166,22,4 Л(Е JVg 30039/ в местност .,Восводска чечп|а', с площ E1.079 дм., вс}|чк]l в
землището на Фад Свшщов, област Вепшко
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Оргrшшзrшшл х йarолол(гral з9 х!пъJlвGaaпсm Ia порьчкtтar
гaрaотхроцlr кr{сстrэшото I ltпъJrшсalшс
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ва оп{санl|те изисхаан]iл на възложттсля, хато сьдъ

Описанле на (rсно8ните ]ейности. свърlirни

точrr.

еlедноIо

о

с изгьlнGнllс

пре-аVеп! н0 поръчхата

по l0 т.

План . график за организаltи, на рабсгата. съобраrен с
пр€ложсниi от растrика общ срох ]а }lзпьlнснис. от хойто е
ви.дна продъ.liкrлт€лн(хтта
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на 8сяr(а eJHa основна дсПност:

Описэние на начина на разпределение на отговорностl|т€ и
1адач]lт€ на еliсп€ртl|те в еl ла на участника. вмючит€лно във
эрсмево отноltlение. както и азапмо.lсПствисtо меr(ду тях.

Описание на прчесir на комунttкациr с възло)N(ите.1, по нач]lll.
гарантl|раш то|ното llзгълнеllие |{а договора х peal}fзlfPaнeтo
!{у в срх.
Не с предстаsено оmlсание на основншт€ -лсйности. свъtванll с
изпъ.lнешlе преjIуста на поръчхата.
Не е пре:ставсн пrан - графшх за организация на работата.
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основна .tейност:

Нс е пре:ставено описitние на начllна на разпре]еlенl|е на
отгоOорн()ст|lте }l }а.lачllте на еNспсрт|lте в ехllпа на !частнllха.

вlUlючllтеjlно във

взаllчодейсгвllето vом},

врсуе8о

oтHolt

cниc.

ýахто

]t

T,L\,

Не е прrсгавено oпllcaнl|e на процеса на хоir}нпхачия с
въаlо?|оtте,lя по нач|lн. гарантираlл точното пзпьlнен|lе на

.1оrовора ll реаq]lзllрането му 8 срох.
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