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Протокол № 2 

 

от проведено заседание на Комисията, определена за подбор, разглеждане, оценяване и 

класиране на офертите, получени по реда на чл. 176 и сл. от ЗОП - 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 състав: 

Председател: Радостина Механджийска - Юрисконсулт; 

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

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

 

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, утвърден на 30.07.2020 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:  

В определения от Възложителя срок за подаване на допълнителни документи - до 17:00 

часа на 06.08.2020г., постъпиха допълнителни документи от: 

 „Инфра Експерт“ АД; 

 

Участникът „Инфра Експерт“ АД в указания срок, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП е представил нов ЕЕДОП, съгласно изискванията на Възложителя с което са 

отстранени констатираните в Протокол № 1, утвърден на30.07.2020г. несъответствия от 

комисията. 

 

III. Комисията пристъпи към проверка за съответствие с изискванията към техническото 

предложение, поставени от Възложителя. 

 

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

 

Представено е Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец. В 

техническото предложение на участника не са установени несъответствия с Техническата 

спецификация на възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етапа на оценка на 

техническото предложение, съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. 

Съгласно изискванията на Възложителя са представени: 

 Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката - Приложение 1. 
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 Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - 

Приложение 2. 

 Социални характеристики- Приложение 3. 

 Мерки за опазване на околната среда- Приложение 4. 

 Предложение за управление на риска на поръчката - Приложение 5. 

 

Гаранционни срокове, които предлага Участникът са, както следва:  

 Гаранционен срок за строителство, основен ремонт, реконструкция,  рехабилитация: 

минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 36 

месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 36 месеца. 

 Гаранционен срок за текущ ремонт  :   

- За ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова 

смес - 6 (шест) месеца; 

- За студено изкърпване на пътната настилка с битумна емулсия и фракция под налягане - 6 

(шест) месеца; 

- За машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна 

асфалтобетонова смес на  автомагистрали, пътища, улици и алеи - 3 (три) години; 

- За машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес - 3 (три) години. 

 

Представената оферта има валидност 6 месеца , считано от последната обявена дата за 

подаване на оферти и е неразделна част от документите по процедурата. 

 

Оценка на техническото предложение на участникът „Пътища и мостове“ ЕООД: 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА П1 - „Техническо предложение на участника за 

изпълнение на поръчката“ 

 

Максимален 

брой 

точки -50т. 

КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката 

 

Максимален 

брой 

точки – 20т. 

След подробно разглеждане на техническата оферта, относно:  

1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е 

направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство 

и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и 

2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) 

Се установи следното:  

 

В съответствие с изискването на Възложителя при описание на технологията за 

изпълнение на всеки вид дейност би следвало да се предвидят конкретни мерки 

за гарантиране на качеството. При прочит на техническото предложение може 

да се установи, че навсякъде е записано „Техническият ръководител следи за 

качественото изпълнение на….“ , което не може да се счита за конкретна мярка. 

1.  На стр.69 от общата номерация на ТП - при описание на технологията на 

„Повдигане на съществуваща ДШ (дъждоприемна шахта)“ (т.85 от 

списъка с дейности към ТС на Възложителя) е допуснато отклонение от 

съдържанието на ТС на възложителя. В техническото си предложение, 

участникът е записал:  

0 
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При повдигане на дъждоприемните шахти, същите ще се изпълняват с 

водоплътно тяло от полипропилен с утаителна част, рамка с кошница за 

отделяне на едри отпадъци, система за предотвратяване на вандализъм и 

елементи за заключване, устойчиви против отваряне по време на трафик, 

система за разпределяне на натоварването в пътното платно и решетка от 

чугун с клас на натоварване мин. С250/D400, съгласно БДС EN 124:2003.  

За същата позиция в таблицата към ТС, като описание на дейностите, 

Възложителят е записал:  

Дейността включва необходимата механизация, инструменти и работен 

екип за изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, 

фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. 

Видно е, че участника предвижда не „повдигане“, а изграждане на 

изцяло нова дъжоприемна шахта, което е отклонение съдържанието 

на техническата спецификация на Възложителя 

2. На страница 69 и 70 по общата номерация – при описание на технологията 

на „Повдигане на съществуваща РШ“ (т.87 от таблицата към ТС на 

Възложителя) участника планира подмяна на капака на съществуваща РШ 

с нов самонивелиращ, което е отклонение от описанието на дейността 

представено от Възложителя в т.87 , а именно Дейността включва 

необходимата механизация, инструменти и работен екип за изрязване на 

настилката изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на 

елемента и възстановяване на настилката. 

3. На стр.72 по общата номерация – Доставка и полагане на бетони (всички 

описани класове на якост). 

Разглежданите дейности обхващат и Доставка на бетоновите смеси, т.е. 

транспортиране. При описание на транспортирането участника е допуснал 

непълнота в описанието, а именно не е посочил максималното време за 

доставка на бетоновите смеси (не повече от 90 минути от момента на 

смесването на цимента с добавъчните материали). Технологията по 

отношение на доставката на бетонови смеси е непълна. 

4. На стр.92 по общата номерация – при описание на технологията на 

полагане на плътна асфалтова смес, участника е направил некоректно 

описание на предвидената за уплътняване на асфалтовите пластове 

техника. В направеното описание липсват подробности и не е ясно дали 

планираните за използване валяци отговарят на изискванията в раздел 

5305 на ТС на АПИ от 2014 г. 

Описаната технология е непълна и не отговаря изцяло на зададените условия от 

Възложителя. 

 

3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – 

базови мерки :  

-Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество 

при изпълнение на настоящата обществена поръчка и 

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството 

при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други 

продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката  

гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други 

стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с 

необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния 

проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики и 
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4. Всяка мярка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – 

базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента: 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка 

(създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от плана по т. А. 

5. Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на 

строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно 

следните два компонента: 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка 

(създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от плана по т. А. 

 

 

 

 

КТП1 = 0 т.   

 

КТП2- Организация за изпълнение на дейностите от предмета на 

поръчката 

Максимален 

брой 

точки – 20т 

Техническата оферта в тази си част съдържа подробно предложение относно, 

организацията за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, а именно: 

1.Дейности за изпълнението на  предмета на поръчката, като са обхванати всички 

работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на 

поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по 

изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа 

в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя , както и 

всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета 

на поръчката и 

2.Последователността на строителните процеси в зависимост от представения 

технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в 

съответствие с Техническите спецификации  и 

3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката й 

и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското 

строителство, включително на доставките и складирането на материалите и 

строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за 

изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и 

пожарна безопасност и 

4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на 

участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), 

отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за 

осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и 

5. Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки : 

-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки; 

-Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящите строително-монтажни работи; 

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;  

и 

20 
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6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя 

рискове с оценка вероятността за проявлението и степента на въздействие върху 

изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати 

от съответния риск,  както и предложена  програма за управление на риска, 

включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите 

случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни 

мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на 

неговото настъпване и 

7. За всяка от основните дейности/СМР   е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни 

начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и 

спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и  

8. За всяка от основните дейности/СМР   са дефинирани необходимите ресурси 

за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически 

(ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и 

9.Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат 

едновременно следните два компонента: 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

и 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението и; 

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;  

10. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени 

дейности по мониторинг; 

11. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под 

формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на 

предложената организация на работната сила и 

12. Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите 

участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица и 

13.Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите 

мерки, които съдържат едновременно следните два компонента: 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

и 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението и; 

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;  

14. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени 

дейности по контрол 

КТП2 = 20 т. 

 

КТП3- Мерки за опазване на околната среда 

Максимален 

брой 

точки – 10т 

Установи се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения 

относно: 

1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от 

посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно 

предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като 

са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект и 

2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на 

поръчката и 

3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки 

един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се 

10 
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подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на 

участника и 

4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на 

поръчката обхваща :  

А). Анализ на предвидените мерки и 

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. 

5.Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния 

процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и  

предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 

6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и  

предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия. 

 

КТП3 = 10 т. 

 

 

П1= КТП1+ КТП2+ КТП3 = 0 +20 + 10 = 30 т. 

 

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

 

Представено е Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец. В 

техническото предложение на участника не са установени несъответствия с Техническата 

спецификация на възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етапа на оценка на 

техническото предложение, съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. 

Съгласно изискванията на Възложителя са представени: 

 Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката - Приложение 1. 

 Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - 

Приложение 2. 

 Социални характеристики- Приложение 3. 

 Мерки за опазване на околната среда- Приложение 4. 

 Предложение за управление на риска на поръчката - Приложение 5. 

 

Гаранционни срокове, които предлага Участникът са, както следва:  

 Гаранционен срок за строителство, основен ремонт, реконструкция,  рехабилитация: 

минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 36 

месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 36 месеца. 

 Гаранционен срок за текущ ремонт  :   

- За ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова 

смес - 6 (шест) месеца; 

- За студено изкърпване на пътната настилка с битумна емулсия и фракция под налягане - 6 

(шест) месеца; 

- За машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна 

асфалтобетонова смес на  автомагистрали, пътища, улици и алеи - 3 (три) години; 

- За машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес - 3 (три) години. 

 

Представената оферта има валидност 6 месеца , считано от последната обявена дата за 

подаване на оферти и е неразделна част от документите по процедурата. 

 

Оценка на техническото предложение на участникът „Инфра Експерт“ АД: 
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА П1 - „Техническо предложение на участника за 

изпълнение на поръчката“ 

 

Максимален 

брой 

точки -50т. 

КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката 

* 

Максимален 

брой 

точки – 20т. 

Участникът е обхванал подробно подхода за качествено изпълнение на 

поръчката:   

1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е 

направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство 

и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и 

2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са  

обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните 

материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки 

мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и 

съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на 

действащото законодателство и 

3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – 

базови мерки :  

-Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество 

при изпълнение на настоящата обществена поръчка и 

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството 

при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други 

продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката  

гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други 

стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с 

необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния 

проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики и 

4. Всяка мярка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – 

базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента: 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка 

(създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от плана по т. А. 

5. Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на 

строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно 

следните два компонента: 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка 

(създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от плана по т. А. 

20 

 

КТП1 = 20 т.   

 

КТП2- Организация за изпълнение на дейностите от предмета на 

поръчката 

Максимален 

брой 

точки – 20т 

Участникът е изложил подробно организацията за изпълнение на:  

1.Дейности за изпълнението на  предмета на поръчката, като са обхванати всички 

работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на 

поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по 

20 
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изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа 

в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя , както и 

всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета 

на поръчката и 

2.Последователността на строителните процеси в зависимост от представения 

технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в 

съответствие с Техническите спецификации  и 

3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката й 

и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското 

строителство, включително на доставките и складирането на материалите и 

строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за 

изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и 

пожарна безопасност и 

4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на 

участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), 

отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за 

осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и 

5. Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки : 

-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната 

свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки; 

-Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящите строително-монтажни работи; 

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;  

и 

6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя 

рискове с оценка вероятността за проявлението и степента на въздействие върху 

изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати 

от съответния риск,  както и предложена  програма за управление на риска, 

включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите 

случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни 

мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на 

неговото настъпване и 

7. За всяка от основните дейности/СМР   е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни 

начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и 

спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и  

8. За всяка от основните дейности/СМР   са дефинирани необходимите ресурси 

за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически 

(ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и 

9.Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат 

едновременно следните два компонента: 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

и 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението и; 

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;  

10. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени 

дейности по мониторинг 

11. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под 

формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на 

предложената организация на работната сила и 
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12. Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите 

участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица и 

13.Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите 

мерки, които съдържат едновременно следните два компонента: 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението и; 

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;  

14. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени 

дейности по контрол 

КТП2 = 20 т. 

 

КТП3- Мерки за опазване на околната среда 

Максимален 

брой 

точки – 10т 

Установи се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения 

относно: 

1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от 

посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно 

предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като 

са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект и 

2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на 

поръчката и 

3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки 

един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се 

подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на 

участника и 

4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на 

поръчката обхваща :  

А). Анализ на предвидените мерки и 

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. 

5.Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния 

процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и  

предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 

6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и  

предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия. 

10 

КТП3 = 10 т. 

 

П1= КТП1+ КТП2+ КТП3 = 20 +20 + 10 = 50 т. 

 

Въз основа на горното, комисията: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Да отвори и оповести на 31.08.2020г. от 10:00 часа в Заседателна зала на община 

Каспичан, с адрес гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник" № 91, ценовите параметри на 

допуснатите участници. 

2. На 26.08.2020г. да бъде публикувано в „Профила на купувача“ Община Каспичан 

съобщение за деня, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения.  

 

Настоящият Протокол № 2 е съставен и подписан от всички членове на комисията на 

25.08.2020г.  
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Председател:…………п……………… 

/Радостина Механджийска/ 

   

Членове: 

1…………………п…………………… 

/Славей Славов/ 

 

2…………………п…………………… 

/Лиляна Любомирова/ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


