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УТВЪРЖДАВАМ:…..п……….. 

Милена Недева    

Кмет на Община Каспичан 

Дата: 30.07.2020г. 

 

П Р О Т О К О Л   

№ 1  

за отваряне, разглеждане и оценка на оферти  

 

 

Днес, 08.07.2020 г., в 10.00 ч., в Заседателната зала на Община Каспичан, се събра 

Комисия по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД-25-412/08.07.2020 г. на 

Възложителя в състав: 

Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт; 

Членове:  
1. инж. Славей Славов – Директор на дирекция "Специализирана администрация" ; 

2. Лиляна Любомирова – Гл. специалист „ТСУ“; 

със задача да извърши подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в 

публично състезание за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка 

по реда на чл.178-185, във връзка с чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: „Строителство, основен 

ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни 

съоръжения, елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан“, с 

номер на Поръчката 00261-2020-0004 от дата 12.06.2020 г., публикувана в Портала на АОП с ID 

номер 983219 от дата 12.06.2020 година. 

В 10:00 часа служител от деловодството на общината предаде на председателя на 

комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, изготвен в съответствие с данните от регистъра, 

постъпилите оферти за участие в настоящото възлагане на обществена поръчка чрез публично 

състезание. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в първоначално обявения срок до 17:00 часа 

на 07.07.2020г. са постъпили следните оферти: 

 

 Оферта от „Пътища и мостове“ ЕООД, с вх. № 70-00-213/07.07.2020г., 09:20 часа;  

 Оферта от „Инфра Експерт“ АД, вх. № 70-00-215/07.07.2020г., 15:00 часа; 

 

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с изискванията на чл. 

51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието присъства Диана Дамянова – упълномощен представител на участника „Инфра 

Експерт“ АД. Не присъстваха представители на масовите медии. 

 

І. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ: 

 

1. „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, с оферта с вх. 70-00-213/07.07.2020г., подадена в 

09:20 часа, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж.к. „Бриз – юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 

3, тел.: 052/613 000. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

членовете й и представителя на „Инфра Експерт“ АД  подписаха техническото и плика с ценовото 

предложение, предложени от участника съгласно чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП.  

 

2.  „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД, с оферта с вх. 70-00-215/07.07.2020г., подадена в 15:00 часа, 

с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 5, тел.: 052/391 491. 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 
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членовете й подписаха техническото и плика с ценовото предложение, предложени от участника 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП.  

 

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи, като 

комисията взе решение да продължи работата си при условията на закрито заседание. 

 

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

На 28.07.2020 год., комисията се събра на второ заседание, на което извърши проверка на 

представените с офертите документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, с изискванията поставени от Възложителя. 

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор същите се описват изчерпателно в настоящия протокол. 

Поради установена обективна невъзможност за участие и изпълнение на задълженията на 

редовния член на комисията: Славей Славов – Директор на Дирекция „СА“, същият се замести от 

Христина Йорданова – Секретар на Община Каспичан, определена със Заповед № РД-25-461 от 

28.07.2020 год. на Зам. – кмета на Община Каспичан и Възложител по ЗОП. 

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с изискванията на 

чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, новият член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

 

1. Съдържание на оферта с вх. 70-00-213/07.07.2020г., постъпила в 09:20 ч. от „ПЪТИЩА И 

МОСТОВЕ“ ЕООД: 

 ЕЕДОП – на магнитен носител, подписан с електронен подпис, съгласно указанията на 

Възложителя; 

 Опис на представените документи; 

 Заявление за участие; 

 Техническо предложение – на хартиен и магнитен носител; 

 Ценово предложение; 

 

При проверката на документите относно общите изисквания, както и изискванията към 

личното състояние, комисията установи, че същите удостоверяват съответствие с поставените от 

възложителя изисквания и не е налице липса на документи и/или несъответствия на 

информацията. 

 

2. Съдържание на оферта с вх. 70-00-215/07.07.2020г., постъпила в 15:00 ч. от „ИНФРА 

ЕКСПЕРТ“ АД:   

 ЕЕДОП – на магнитен носител, подписан с електронен подпис, съгласно указанията на 

Възложителя  

 Опис на представените документи; 

 Заявление за участие; 

 Техническо предложение – на хартиен и магнитен носител; 

 Ценово предложение; 

 

Констатации от извършената проверка: 

 

Участникът е представил ЕЕДОП – на магнитен носител, подписан с електронен подпис, 

съгласно указанията на Възложителя, но съгласно указанията на Възложителя не е посочил общия 

оборот за последните три години в Част ІV, буква Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ.  

В част ІІІ, буква В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ 

НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ, на страница 12 от ЕЕДОП участникът 

е посочил, че НЕ може да потвърди, че: 
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а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима 

за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;  

б) не е укрил такава информация;  

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган 

или възложителя; и  

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от 

възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде 

неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави 

поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? 

 

Във връзка с горното участникът следва да потвърди декларираното обстоятелство. 

В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящият протокол, следва да се 

представи коректно попълнен ЕЕДОП, съгласно указанията на Възложителя в документацията. 

Следващото заседание на комисията ще се проведе след изтичане на срока за представяне 

на допълнителните документи от участниците. 

  

Комисията приключи работа на 29.07.2020 г. и състави настоящия протокол, като не са 

изразени забележки и особени мнения от членовете на комисията.  

 

 

Председател: …………п….…………….. 

  /Радостина Механджийска/ 

 

Членове: 

1. ………п…..………. 

 /Христина Йорданова/ 

 

2. ………п…..………. 

 /Лиляна Любомирова/ 

 

 

Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 


