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УТВЪРЖДАВАМ:…..…п…….. 

Милена Недева 

Кмет на община Каспичан 

Дата: 15.09.2020г. 

ПРОТОКОЛ 

Съставен на основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП за проведени преговори в 

обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт на козирка на стадион „Локомотив“ 

град Каспичан“, възлагана чрез покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 3, във 

връзка с чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),  

 

Днес, 14.09.2020г., в 10.00 ч., в заседателната зала на Община Каспичан, се събра 

Комисия по чл. 97, ал.1 от ППЗОП, във връзка с Покана с изх. № 70-00-260/09.09.2020г. 

по чл. 191, ал. 1, т. 3 за обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт на козирка на 

стадион „Локомотив“ град Каспичан“, назначена със Заповед № РД-25-566/14.09.2020г. 

на Възложителя в състав: 

Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт на Община Каспичан; 

Членове:  
1. Красимир Петров – Гл. специалист „ТСУ“; 

2. инж. Ивалина Лазарова – Гл. специалист „ТСУ“; 

със задача да отвори оферти  и да проведе преговори с участника, съобразно 

изискванията на Възложителя.  

 

На заседанието присъства г-н Мирослав Желев — Управител на „ММС - 88“ 

ЕООД. 

Заседанието се откри от председателя на комисията, който запозна 

представителя на поканения участник със Заповедта за назначаване на комисия. 

Във връзка с разпоредбата на 131, ал. 2 от Преходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените 

поръчки, комисията прилага разпоредбите на действащите Закон за обществени 

поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки до 

01.11.2019 година. 

В поканата е определен срок за представяне на оферта - до 17:00 часа на 

11.09.2020г. Възложителят определи преговорите да се състоят на 14.09.2020г. от 10:00 

часа в Заседателната зала на Община Каспичан. 

На 14.09.2020г. в 09:55часа, Председателят на комисията, с приемо-предавателен 

протокол получи Регистър на подадените оферти и 1(един) брой оферта под номер 70-
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00-260_001/09.09.2020г. Постъпилата оферта е получена на 09.09.2020г. от „ММС – 88“ 

ЕООД. 

Председателят на комисията и членовете й попълниха и подписаха декларации 

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП. 

След извършване на гореописаните действия, Комисията пристъпи към отваряне 

на получената оферта. 

Председателят на комисията отвори Оферта с вх. № 70-00-260_001/09.09.2020г. 

на участник „ММС - 88” ЕООД, и обяви ценовото предложение на участника. 

След което комисията продължи своята работа, като пристъпи към проверка на 

предложението и съответствието му с изискванията на Възложителя, в резултата на 

което констатира: 

Оферта с вх. № 70-00-260_001/09.09.2020г. на участник „ММС - 88” ЕООД, съдържа 

следните документи: 

 Заявление за участие; 

 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП; 

 Оферта за участие; 

 Техническо предложение – Приложение № 2; 

 Ценово предложение – Приложение № 3; 

 КСС; 

 Декларация по чл. 3, т. 8  и чл. 4 от закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици - Приложение № 4. 

 Декларация по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество - Приложение № 5. 

 

Участникът е представил и попълнил всички изискуеми документи, съгласно 

изискванията за участие. При извършената проверка на представените документи, 

Комисията не констатира липси, непълноти или несъответствия с изискванията към 

личното състояние. Документите удостоверяват, че участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние. 

С оглед установеното съответствие, Комисията пристъпи към разглеждане на 

Техническото предложение на участника, при което констатира, че представеното  

Техническо предложение съответства и отговаря на изискванията за участие. След 

извършване на тези действия, Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на 

Ценовото предложение на участника, при което констатира следното: 

Ценовото предложение на участника е изготвено съгласно образеца. Комисията 

констатира, че не са допуснати технически или аритметични грешки и предложената за 

изпълнение цена не надвишава осигурения от Възложителя максимален финансов 

ресурс за изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

В заключение Комисията констатира, че участникът е представил оферта, която 

отговаря на условията за представяне, включително по форма, начин и срок, както и 

към изискванията за лично състояние. 

Комисията продължи заседанието си с провеждане на преговори за уточняване 

клаузите на договора за обществена поръчка.  

Представителят на участника заяви, че изцяло приема клаузите на приложения 

проект на договор, които да станат част от окончателният договор за обществена 

поръчка. 

Председателят на комисията зададе въпрос на участника дали ще промени така 

направената първоначална ценова оферта, на което представителят на участника 
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отговори, че не предлага намаляване или увеличаване на цената и остава първоначално 

предложената цена. 

След извършване на горепосочените действия, Комисията единодушно 

 

РЕШИ: 

Представената от участника оферта отговаря на предварително обявените 

изисквания на Възложителя, поради което предлага на Възложителя, да бъде определен 

за изпълнител на обществената поръчка участника „ММС - 88“ ЕООД и да сключи 

договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт на козирка 

на стадион „Локомотив“ град Каспичан“, възлагана чрез покана до определени лица по 

чл. 191, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 

Комисията приключи своята работа на 14.09.2020г. в 11:30 часа. 

 

КОМИСИЯ:          

Председател:………п……. 

/Радостина Механджийска/ 

Членове: 

1………п………… 

/Красимир Петров/ 

 

2………п………… 

/инж. Ивалина Лазарова/ 

 

За „ММС - 88“ ЕООД:………п………..г-н Мирослав Желев – Управител 
 

Подписите са заличени на основание чл. 37 от ЗОП. 


