
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ 

 

ДО  

Всички участници   

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА , 

 

Във връзка с изпратен Ви на 26.04.2017 г., Протокол №1, съдържащ констатациите на 

Комисията, назначена със Заповед № РД 40-36/28.02.2017 г. на Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски“, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), с предмет: „Извършване на строително - ремонтни работи (СРР), строително-

монтажни работи (СМР) и консервационно –реставрационни работи (КРР) на сгради, 

собственост на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по четири обособени 

позиции: Обособена позиция №1: „Извършване на строително - монтажни работи (СМР), 

строително-ремонти работи (СРР) и консервационно – реставрационни работи (КРР) на 

сгради паметници на културата в гр. София и страната“; Обособена позиция №2: 

„Извършване на строително - монтажни работи (СМР) и строително-ремонти работи 

(СРР) на сгради в гр. София и Учебни бази в страната“; Обособена позиция №3: 

„Извършване на строително- монтажни работи (СМР) и строително-ремонти работи 

(СРР) на сгради към Поделение „Социално-битово обслужване“; Обособена позиция №4: 

„Извършване на строително- монтажни работи (СМР) и строително-ремонти работи 

(СРР) на сгради в район „Черноморие“, открита с Решение № РД 40-7 от 19.01.2017 г. на 

Възложителя, с настоящето Ви уведомявам, че е допусната техническа грешка при 

комплектуване на Протокола, в резултат на което са пропуснати последните страници от 

съдържанието му, относими към данните, информацията и документите, които Комисията, в 

съответствие с направените от нея констатации за липсващи, непълни или нередовни 

документи и/или информация, и/или несъответствия с поставените от Възложителя 

изисквания към личното състояние и критериите за подбор, или други негови изисквания за 

участие в процедурата, указва на Консорциум „Макс Фундамент“ да представи 

допълнително. 

Предвид посоченото, в приложение на настоящето Ви изпращаме коректно 

комплектуван визирания Протокол №1 на Комисията. Същият, в пълните му обем и 

съдържание е оповестен и на Профила на купувача на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Едновременно се извиняваме за допуснатата техническа грешка и Ви уведомяваме, че 

поради факта, че по отношение на представляваният от Вас Участник няма промяна в 

първоначално изпратената Ви информация, срокът за представяне на изискуемите от Вас 

данни, информация и документи, индивидуализирани във вече изпратеният Ви Протокол 

№1, тече от датата на неговото получаване. 

       

        

 

       С УВАЖЕНИЕ: /П/ 

       /Р.Цаканска-председател на комисията/ 


