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Протокол № 1 
 

Днес, 07.08.2019 г., в 10.00 ч., в заседателната зала на Община Каспичан, се събра 
Комисия по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, 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., 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 

със задача да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в 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“.  

Информацията, поместена в Портала за обществените поръчки на АОП, за 
публикуваната в профила на купувача Обява № 5 от 26.07.2019 г., е с уникален код № 
9090715/26.07.2019г. 

В определения от Възложителя срок за подаване на оферти - до 17:00 часа на 
06.08.2019г.,постъпи една оферта, както следва: 

 
 

Входящ номер Наименование на юридическото или физическо 
лице или обединение 

Дата и час на предоставяне-
то на офертата 

70-00-204 „БИЛД“ ЕООД 06.08.2019г. 15:55ч. 

 
Офертата за участие е получена от Председателя на комисията  с подписването на 

двустранно приемно -предавателен протокол.  
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, 

надписана, съгласно изискванията на Възложителя, с отразен върху нея входящ номер, дата и 
час на постъпване. 
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На заседанието не присъстваха представители на участника, както и представители на 
медиите. 

Членовете на комисията се запознаха със съдържанието на входящия регистър на 
офертите и подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП с вписване на личните си данни. 

Комисията пристъпи към отваряне на представената оферта по реда на чл. 97 от ППЗОП 
по реда на тяхното постъпване, като Председателят обяви ценовите предложения на 
участниците. 
 С това действие в 10:15 часа приключи публичната част на заседанието на Комисията. 

 
Комисията продължи своята работа на закрито заседание в редовен състав, като 

пристъпи към разглеждане на офертата и проверка съответствието й с изискванията на 
Възложителя, посочени в обявата и Техническата спецификация. 

 
І. Оферта вх.№70-00-204/06.08.2019 год. – постъпила от „БИЛД“ ЕООД, съдържаща 

документи, както следва: 
1. Опис на представените документи – Приложение № 7; 
2. Заявление за участие – Приложение № 1; 
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на хартиен носител 

без да е подписан с електронен подпис, съгласно указанията на Възложителя; 
4. Техническо предложение (Приложение № 3); 
5. Спецификации на материали – 8 бр.; 
6. Декларация за за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на 

заетостта и условията на труд – Приложение № 10; 
7. Ценовото предложението на участника – Приложение № 4; 
8.Декларация за приеме на условията на договора – Приложение № 8; 
9. Декларация за съгласие със срока на офертата – Приложение № 9; 
10. Декларация за оглед на място на строежа - предмет на поръчката -  Приложение № 

11; 
 
 Участникът „БИЛД“ ЕООД в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящият 
протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП за всяка една 
обособена позиция. Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка 
с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. 
Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в 
електронен вид. 

Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП е чрез използването на 
приложения към документацията за обществена поръчка образец на ЕЕДОП, подготвен от 
Възложителя с програма за текстообработка, при спазване на условието за общодостъпност на 
използваните средства. ЕЕДОП се предоставя в електронен вид, цифрово подписан и приложен 
на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в 
който се предоставя документът следва да не позволява редактиране на неговото съдържание. 
  

Настоящият протокол е съставен и подписан на 08.08.2019 г.  
 
 Председател: ……………..п…………….. 
   /Радостина Механджийска/ 
 
Членове: 

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

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


