
 

                              П Р О Т О К О Л   

Настоящия протокол е съставен на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника 

за прилагането на закона за обществените поръчки (ППЗОП) за 

разглеждане и оценка на офертите и класирането на участниците от 

комисия назначена със Заповед №428/20.12.2017 г. на Кмета на Община 

Борован- инж.Десислава Димитрова Тодорова, за извършване на подбор на 

участници, разглеждане и оценка на офертите, чрез събиране на оферти с 

обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „ЦЯЛОСТЕН 

РЕМОНТ НА УЛ. „ДРУЖБА“-  СЕЛО ДОБРОЛЕВО от ОТ 12 до  ОТ 

184“ открита с публикувана в Профил на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с импортиран документ 

№9070914/ 29.11.2017г. В посоченият срок беше постъпила само една 

оферта, ето защо Възложителя удължи срока за подаване на оферти, в 

съответствие с чл. 188,ал. 2 от ЗОП с публикувана на Профила на купувача 

и на страницата на АОП, Информация за удължаване на първоначалния 

срок за получаване на оферти с номер на импортиран документ 

№9071599/15.12.2017 г. до 18.12.2017г. 

 

На 20.12.2017 г. от 13:00 часа, комисия в състав: 

1. Комисия в състав: 

Председател: инж.Калинка Стоянова Петкова– Директор дирекция 

„УТОСЕУЗГФ“ 

Членове: 

            1. Ани Мариянова Искренова- гл.експерт „ЕПНП“ 

            2. Десислава Николаева Марковска- гл.спец. „ОП“ 

     

Проведе открито заседание, за да извърши разглеждане на офертите на 

участниците в обществената поръчка с предмет: „ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ 

НА УЛ. „ДРУЖБА“-  СЕЛО ДОБРОЛЕВО от ОТ 12 до  ОТ 184“  

На публичното заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, за отваряне 

на офертите по обществената поръчка, не присъстваше участника, нито 

негов упълномощен представител. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаването на 



комисията и прие с приемо- предавателния протокол по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП постъпилата една оферта: 

1.Оферта с вх.№30-439/14.12.2017г.10:13 часа на „Строител 

Криводол“ЕООД, гр.Криводол, ул. „Освобождение“№21А 

След обявяване на списъка с участника, председателят и членовете на 

комисията, подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 

97, ал. 2 и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Всички членове на комисията подписаха плика с офертата, след което се 

пристъпи към отварянето му и съобщаване на ценовото предложение. 

1.Оферта с вх.№30-439/14.12.2017г.10:13 часа на „Строител 

Криводол“ЕООД, гр.Криводол, ул. „Освобождение“№21А предлага цена 

за изпълнение на поръчката в размер на 69 761,38/ шестдесет и девет 

хиляди седемстотин шестдесет и един лева и тридесет и осем стотинки/ без 

ДДС и 83 713,66/ осемдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и 

шестдесет и шест стотинки / с ДДС. 

След отварянето на офертата и обявяването на ценовото предложение 

комисията продължи своята работа при закрити врати с разглеждане на 

офертите на участниците. 

1. 1.Оферта с вх.№30-439/14.12.2017г.10:13 часа на „Строител 

Криводол“ЕООД, гр.Криводол, ул. „Освобождение“№21А е 

представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. 

Участникът е представил следните документи: 

№ Съдържание  Вид документите 

/оригинал или 

заверено копие / 

1. Списък на документите съдържащи се в офертите –

Приложение № 1 /Образец /  

Оригинал  

2. Оферта за изпълнение на поръчката – Приложение №2 

/Образец / 

Оригинал  

3. Административни сведения за участника –     

Приложение № 3 /Образец / 

Оригинал  

4. Техническо предложение на участника –        

Приложение № 7 /Образец / 

Оригинал  

5. Линеен календарен план /график за изпълнение на Оригинал  



поръчката  

6. Техническо предложение – организация за изпълнение 

на поръчката  

Оригинал  

7. Ценово предложение на участника –               

Приложение № 8 /Образец / 

Оригинал  

8. Количествено стойностна сметка  Оригинал  

9. Анализи на единичните цени  Оригинал  

10.  Ценообразуващи показатели  Оригинал  

11. Декларации по чл.54,ал.1,т.1-5 и т.7 от ЗОП  

Приложение №  4 и 4 а /Образец / 

Оригинал  

 

12 Доказателства за критериите за подбор:  

1.Декларация – Списък на строителството, което е 

идентично или сходно с предмета на обществената 

поръчка – Приложение № 5 /Образец / 

2.Декларация – Списък на техническите лица и/или, 

организации, включени или не в структурата на 

участника, включително тези, които отговарят за 

контрола на качеството, а при обществени поръчки за 

строителството -  Приложение № 6 /Образец / 

 

Оригинал  

 

13. Референции за добро изпълнение  Заверени копия  

14. 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 № 9 /Образец / 

 

 

Оригинал  

15. В случаите, когато и приложимо-нотариално заверено 

пълномощно на лицето, подписващо офертата  

Неприложимо  

 

Участникът „Строител Криводол“ЕООД, гр.Криводол е разработил 

Технологична програма, съгласно изискванията на Възложителя, 

съдържаща пълно описание на обекта на поръчката и техническата 

спецификация посочени в указанията, съобразена е с българското 

техническо законодателство. За всяка от дейностите е показано 

разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни 



лица за всяка една операция. За всяка операция са дефинирани 

необходимите технически ресурси за нейното изпълнение. Предложени са 

мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Възприетите 

строителни методи включват иновативни методи и техники на работа, 

гарантиращи  качествено и в срок изпълнение, съобразено с представения 

Линеен календарен график.  

С така направените констатации  членовете на комисията взеха 

единодушно решение , че участника  „Строител Криводол“ЕООД, 

гр.Криводол отговаря на поставените от  Възложителя изискванията. 

Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обществената 

поръчка да бъде избран участникът „Строител Криводол“ЕООД, 

гр.Криводол. 

Комисията приключи своята работа в 16:40 часа на 20.12.2017 г. 

Настоящият протокол е съставен на 21.12.2017 г, , качен е на Профил на 

купувача с адрес:http://borovan.bg/bg/obyava-za-vazlagane-na-porachka-po-

reda-na-glava-dvadeset-i-shesta-ot-zop-s-predmet-tsyalosten-remont-na-ul-

druzhba-selo-dobrole/ и бе изпратен на участника. 

Настоящият протокол заедно с цялата документация по обществената 

поръчка се предаде на Възложителя, за утвърждаване на основание чл. 97, 

ал. 4 от ППЗОП. 

Протоколът се подписа от председателя и членовете на комисията, както 

следва: 

Комисия в състав: / информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД/ 

Председател: инж.Калинка Стоянова Петкова 

 

Членове: 

1. Ани Мариянова Искренова/ информацията е заличена съгл.чл.2 и 

чл.4 от ЗЗЛД/ 

 

2.  Десислава Николаева Марковска/ информацията е заличена 

съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД/ 

 

     

УТВЪРЖДАВАМ: / информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД/ 

Илияна Донкова Дончовска- Бърдарска,  

Упълномощено длъжностно лице, съгласно Заповед №277/30.08.2017г. 


