
Система за управление на качеството ISO 9001:2015  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DESIGN BY VALO  2009 

 
REPUBLIC OF BULGARIA 

MUNICIPALITY OF KASPICHAN 
 

Mayor’s  
Phone: +359 +05351 / 74 74 
Fax:     +359 +05351 / 74 70 
E-mail: obshtina@kaspichan.org 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНА   КАСПИЧАН 

 
КМЕТ 
телефон : +359 +05351 / 74 74 
факс :    +359 +05351 / 74 70 

              E-mail: obshtina@kaspichan.org 
 

 
Утвърдил…….…п……….. 
Цонка Иванова 
Директор на ДЦПЛУ с. Кюлевча 
Възложител по ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-105/12.03.2019г. 
Дата:19.08.2019г. 
 

П Р О Т О К О Л № 2 
 

от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-25- 424/07.08.2019г. на Директора 
на ДЦПЛУ с. Кюлевча, Възложител по ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-105/12.03.2019г. 
обществена поръчка чрез събиране на оферти по реда на чл.186, във връзка с чл.20, ал.З, т.1 от 
ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект ДЦПЛУ с.Кюлевча“. 

 
На 19.08.2019г.  в изпълнение на Заповед № РД-25- 424/07.08.2019г. на Директора на 

ДЦПЛУ с. Кюлевча, Възложител по ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-105/12.03.2019г., се 
събра на поредно заседание комисия в състав: 

Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт на Община Каспичан 
Членове: 1. инж.Славей Славов – Директор на дирекция "Специализирана 

администрация" в община Каспичан; 
  2. Лиляна Любомирова – Главен специалист "ТСУ" в община Каспичан 

 
I. Председателят на комисията съобщи, че срокът за представяне на информация и 

документи за отстраняване на несъответствията в документите на участниците за лично 
състояние и подбор с изискванията на възложителя и ЗОП, констатирани и отразени в 
Протокол № 1/08.08.2019 г. е изтекъл. В указания от комисията срок има постъпили 
документи и следва да бъдат разгледани. 

II. Комисията пристъпи към разглеждане на представените допълнително информация и 
документи от участниците и констатира следното: 

1. Участникът „БИЛД“ ЕООД е представил нов ЕЕДОП в електронен вид, съгласно 
разпоредбите на ЗОП, с което са отстранени констатираните в Протокол № 1/08.08.2019г. 
несъответствия с изискванията на възложителя. 

 
III. Комисията пристъпи към разглеждане предложението за изпълнение на 

участника,както следва: 
Съобразно критериите на Възложителя, Техническо предложение, следва да съдържа: 
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника; 
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя; 
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в) деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 
приложимо; 
г) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от 
предмета на поръчката; 

 
Всеки участник следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката 

Спецификация на следните материали: 
 Топлоизолационни плоскости EPS 100мм с коефициент на топлопроводност 

λ=0,037 w/m2.k 
 Топлоизолационни плоскости EPS 20 мм 
 Цветна мозаечна екстериорна мазилка 
 Цветна екстериорна мазилка 

 
Участникът „БИЛД“ ЕООД е представил Техническо приложение по Приложение № 3. 

Участникът е предложел срок за изпълнение 30 (тридесет) календарни дни и гаранционен 
срок – 5 години. Приложени са спецификации на изисканите материали. Към Техническото 
приложение са приложени изисканите декларации. 
 

Участникът е представил техническо предложение, което съдържа всички изискуеми 
приложения и отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя. Допуска 
предтавената оферта до разглеждане и оценка на ценовото предложение.  
 

Ценовото предложение на участника включва: 
Ценовото предложение е представено по Приложение № 4. Участникът е предложил цена 

в размер на 25019,04 лв. без ДДС или 30022,85 лв. с ДДС.  
Приложени са: 
- Количествено – стойностна сметка; 
- Аналили на единичните офертни цени за видовете СМР; 
Ценовото предложение съдържа всички изискуеми приложения и същото отговаря на 

минималните минималните изисквания, поставени от Възложителя. При проверката му не се 
установиха аритметични грешки и/или несъответствия и/или неточности. 

 
Въз основа на гореизложеното, комисията предлага на Кмета на Община Каспичан да 

възложи изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 
извършване на СМР на обект ДЦПЛУ с.Кюлевча“ на единствения класиран участника, а 
именно: „БИЛД“ ЕООД. 

Комисията приключи своята работа на 19.08.2019 г. в 11:00 ч. 
 
Комисия: 
 

 Председател: …………….п.…………….. 
   /Радостина Механджийска/ 
 
Членове: 

1. …………п…..………. 
   /инж. Славей Славов/ 
 

2. ………п……………. 
   /Лиляна Любомирова/ 
 
Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 


