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УТВЪРЖДАВАМ:…..п……….. 
Милен Минчев 
Вр.ИД Кмет на Община Каспичан 
Решение № 730/20.09.2019г. на ОбС – Каспичан 
Дата:10.10.2019г. 

 
П Р О Т О К О Л   

№ 1 
 

за отваряне, разглеждане и оценка на оферти 
 
 

Днес, 02.10.2019 г., в 10.00 ч., в стая № 203 на Община Каспичан, се събра Комисия 
по чл. 97, ал.1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД-25-535/02.10.2019г. на 
Възложителя в състав: 

Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт; 
Членове:  

1. инж.  Женя Радева – Началник отдел  „ТСУ“; 
2. Валери Камбуров – Началник отдел „МДТ“; 

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.3, 
т.1 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор върху 
строително-монтажни работи (СМР) на обекти на община Каспичан по четири 
обособени позиции, както следва: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:  „Упражняване на строителен надзор върху обект 
Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. „Осми март“ в гр. Плиска“ 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:  „Упражняване на строителен надзор върху обект 
Oсновен и текущ ремонт на общински пътища на територията на община Каспичан със 
следните подобекти:  

- ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1082 "/III - 2007/ 
ПЛИСКА - ВЪРБЯНЕ - ГРАНИЦА ОБЩИНА (КАСПИЧАН - НОВИ ПАЗАР) - 
ПРАВЕНЦИ" 

- ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1111 "/III - 701/ НОВИ 
ПАЗАР - ГРАНИЦА ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН) - ПЛИСКА - (III - 
2007)" 

- ОБЕКТ: Основен ремонт на общински път SHU2081 "/SHU 1080/ Каспичан - жп 
гара Каспичан - Могила - /III -2082/" в гр. Каспичан, ул. "Д. Благоев"“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:  „Упражняване на строителен надзор върху обект 
Покрив на „ЦНСТ – гр. Каспичан“ 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:  „Упражняване на строителен надзор върху обект 
Отоплителна инсталация на сградата на ДСП – гр. Каспичан“. 

Информацията, поместена в Портала за обществените поръчки на АОП, за 
публикуваната в профила на купувача Обява № 9 от 16.09.2019 г., е с уникален код № 
9092503/16.09.2019г. 

В определения от Възложителя срок за подаване на оферти - до 17:00 часа на 
26.09.2019г., не постъпиха оферти.  

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за събиране на оферти бе удължен до 
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17:00 часа на 01.10.2019г., като за това е публикувана информация в АОП с уникален код 
№ 9092872/27.09.2019г.. В указания срок бе получена следната оферта: 

 

Входящ номер 
Наименование на 

юридическото или физическо 
лице или обединение 

Участвал за обособена 
позиция № ….. 

Дата и час на 
предоставянето на 

офертата 

 70-00-277 „Ди Ви Консулт БГ“ ООД 
2,3,4 

01.10.2019г. 16:18ч. 

 
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. 

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, като 
Председателят обяви ценовите предложения на участниците, както следва:  

За Обособена позиция № 2 – 417 лв. без ДДС; 
За Обособена позиция № 3 – 477 лв. без ДДС; 
За Обособена позиция № 4 –  1577 лв. без ДДС; 
 Комисията се подписаха върху техническите предложения и ценовото 

предложение. 
Комисията реши на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП да бъде отправена покана за 
представяне на оферта за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен 
надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обекти на община Каспичан по 
четири обособени позиции за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на строителен 
надзор върху обект Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. „Осми март“ в гр. 
Плиска“ до  определена фирма, тъй като за обособена позиция № 1, никой не е подал 
оферта в първоначалния и удължения срок. 
 С това действие в 10:30 часа приключи публичната част на заседанието на 
Комисията. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание и пристъпи към 
разглеждане на офертите и проверка съответствието им с изискванията на Възложителя, 
посочени в обявата. 

I. Оферта вх.№ 70-00-277/01.10.2019 год. – постъпила от „Ди Ви Консулт 
БГ“ ООД, участвал за обособена позиция № 2, № 3 и № 4, съдържаща 
документи, както следва: 

За Обособена позиция № 2: 
 ЕЕДОП – представен при спазване на изискванията на Възложителя, 

подписан с електронен подпис; 
 Опис на представените документи – Образец № 1; 
 Заявление за участие – Образец № 2; 
 Техническо предложение – Образец № 4; 
 Декларация за приемане клаузите на проекта на договор – Образец № 5; 
 Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 6; 
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 Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 7; 

 Ценово предложение – Образец № 8; 
 
За Обособена позиция № 3: 

 ЕЕДОП – представен при спазване на изискванията на Възложителя, 
подписан с електронен подпис; 

 Опис на представените документи – Образец № 1; 
 Заявление за участие – Образец № 2; 
 Техническо предложение – Образец № 4; 
 Декларация за приемане клаузите на проекта на договор – Образец № 5; 
 Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 6; 
 Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 7; 
 Ценово предложение – Образец № 8; 

 
За Обособена позиция № 4: 

 ЕЕДОП – представен при спазване на изискванията на Възложителя, 
подписан с електронен подпис; 

 Опис на представените документи – Образец № 1; 
 Заявление за участие – Образец № 2; 
 Техническо предложение – Образец № 4; 
 Декларация за приемане клаузите на проекта на договор – Образец № 5; 
 Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 6; 
 Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 7; 
 Ценово предложение – Образец № 8; 

 
 Участникът „Ди Ви Консулт БГ“ ООД е представил всички необходими 
документи за подбор в обхват и съдържание, съгласно изискванията на Възложителя, 
посочени в Обявата и документацията за участие за Обособена позиция № 2, № 3 и № 4. 

Участникът е представил технически предложения, които съдържа всички 
изискуеми приложения и отговаря на минималните изисквания, поставени от 
Възложителя. 

Ценовите предложения на участника съдържат всички изискуеми приложения и 
същите отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя. При 
проверката им не се установиха аритметични грешки и/или несъответствия и/или 
неточности. 

След проверка съответствието на представената документация с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията 
класира на първо място единствения участник „Ди Ви Консулт БГ“ ООД за 
Обособена позиция № 2, № 3 и №4. 
 

Комисията предлага на Вр.ИД Кмет на община Каспичан и Възложител да 
възложи изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на 
строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обекти на община 
Каспичан по четири обособени позиции, както следва: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:  „Упражняване на строителен надзор върху обект 
Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. „Осми март“ в гр. Плиска“ 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:  „Упражняване на строителен надзор върху обект 
Oсновен и текущ ремонт на общински пътища на територията на община Каспичан със 
следните подобекти:  

- ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1082 "/III - 2007/ 
ПЛИСКА - ВЪРБЯНЕ - ГРАНИЦА ОБЩИНА (КАСПИЧАН - НОВИ ПАЗАР) - 
ПРАВЕНЦИ" 

- ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1111 "/III - 701/ НОВИ 
ПАЗАР - ГРАНИЦА ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН) - ПЛИСКА - (III - 
2007)" 

- ОБЕКТ: Основен ремонт на общински път SHU2081 "/SHU 1080/ Каспичан - жп 
гара Каспичан - Могила - /III -2082/" в гр. Каспичан, ул. "Д. Благоев"“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:  „Упражняване на строителен надзор върху обект 
Покрив на „ЦНСТ – гр. Каспичан“ 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:  „Упражняване на строителен надзор върху обект 
Отоплителна инсталация на сградата на ДСП – гр. Каспичан“ , за Обособена позиция № 2, 
№ 3 и № 4 на участника, класиран на първо място, а именно: „Ди Ви Консулт БГ“ ООД. 

 
 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 08.10.2019 г.  
 
 
 Председател: ……………п..…………….. 
   /Радостина Механджийска/ 
 
Членове: 

1. …………п…..………. 
   /инж. Женя Радева/ 
 

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


