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УТВЪРЖДАВАМ:…..…п…….. 

Милена Недева 

Кмет на Община Каспичан 

Дата: 22.12.2020г. 

 

П Р О Т О К О Л   

за отваряне, разглеждане и оценка на оферти  

 

 

Днес, 22.12.2020 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-25-742/22.12.2020г. на 

Възложителя в състав: 

Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт; 

Членове:  

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

2. инж. Женя Радева – Началник отдел „ТСУ“ 

за разглеждане на оферти, подадени за участие, съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗОП по Рамково 

споразумение № 126 от 01.10.2020 година с предмет: Строителство, основен ремонт, 

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

съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община 

Каспичан за възлагане на следните обекти: 

Текущи ремонти: 

 "Текущ ремонт по улица „Тракия“ в град Каспичан"; 

 

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. 

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

21.12.2020г. са постъпили следните оферти: 

 

 Оферта от „Инфра Експерт“ АД, вх. № 70-00-357_001/21.12.2020г.; 

 

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър 

на офертите, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на 

конфликт на интереси с участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с 

нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
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След извършване на гореописаните процедурни действия и проверка относно 

редовността на офертата, а именно офертата е представена в срок, в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост, комисията пристъпи към работа и отвори опаковката, 

съдържаща офертата на от участника: 

 

1. Участник - „Инфра Експерт“ АД, вх. № 70-00-357_001/21.12.2020г. 

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

опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на оферта по образец на 

Възложителя, ценово предложение също по образец, както и надлежно попълнена 

декларация по образец за ненастьпила промяна на обстоятелствата в ЕЕДОП относно 

липсата на основания за отстраняване. 

Участникът е представил оферта по образец. Предложил е срок за изпълнение на 

СМР на обектите не повече от 60 календарни дни. 

 

Ценовото предложение на участника е в размер на 14680,40 лв. без ДДС или по 

обекти, както следва: 

Текущи ремонти: 

 "Текущ ремонт по улица „Тракия“ в град Каспичан" – 14680,40 лева без ДДС; 

Във връзка с всичко изложено по-горе в съвкупност и извършеното от Комисията 

класиране, единодушно предлага на Възложителя да се сключи договор в резултат на 

проведения вътрешен конкурентен подбор по Рамково споразумение № 126 от 01.10.2020 г. 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Строителство, основен ремонт, 

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

съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община 

Каспичан за възлагане на следните обекти: 

Текущи ремонти: 

 "Текущ ремонт по улица „Тракия“ в град Каспичан", 

с участника „Инфра Експерт“ АД, с оферта с вх. № 70-00-357_001/21.12.2020г..  

 

Комисията приключи работа в 11:00 на 22.12.2020 г. и състави настоящия протокол, 

като не са изразени забележки и особени мнения от членовете на комисията.  

 

 

Председател: …………….п…………….. 

  /Радостина Механджийска/ 

 

Членове: 

1. …………п..………. 

 /Лиляна Любомирова/ 

 

2. …………п..………. 

 /инж. Женя Радева/ 

 

 

 

Подписите са заличени на основание чл. 37 от ЗОП. 


