
ПРОТОКОЛ № 1 

 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-221/11.04.2018 г. на Кмета на 

Община Елена, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура 

„публично състезание” по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с обект „услуга“ и предмет „Избор на консултант за упражняване на строителен 

надзор при изпълнение на строително - монтажни работи по проект „Модерна социална 

инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община 

Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на 

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № 

от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“. 

 

На 11.04.2018 г. в 11:00 часа в сградата на община Елена - стая 211, гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 24, се събра Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитринка Иванова - директор на дирекция „УТОС“ при община 

Елена. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Фатме Ходжева - старши експерт „ОП“ при община Елена; 

2. Драгомир Цанев - старши юрисконсулт на община Елена. 

 

Комисията се събра в пълен състав със задача да извърши отваряне и разглеждане на 

офертите за участие в процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с обект „услуга“ 

и предмет „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

строително - монтажни работи по проект „Модерна социална инфраструктура - по добри 

услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно 

сключен Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН 

BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“. 

 

I. Председателят на комисията получи изготвения Регистър на получените оферти и самите 

получени оферти. 

Комисията констатира, че до крайния срок - 17:30 часа на 10.04.2018 г. са постъпили 2 (две) 

оферти за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка, а именно: 

№ участник седалище вх. № дата час 

1 „Кима консулт“ ЕООД гр. Пловдив РД.02.04-10 10.04.18 11:35 

2 „Булинженеринг-ТС“ ЕООД гр. Варна РД.02.04-11 10.04.18 13:29 
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Приетите опаковки на офертите бяха с видимо ненарушена цялост, запечатани, 

непрозрачни, с входящ номер, дата и час на подаване. 

Комисията констатира, че няма предложения, постъпили след крайния срок за подаване на 

оферти. 

 

II. Преди започване на своята работа, всички членове на комисията подписаха декларации за 

обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

III. Във връзка с възможността, предвидена в чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП), при отваряне на офертите не присъстваха 

представители на участниците. 

 

IV. Комисията започна своята работа с отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по 

реда на тяхното постъпване, оповестяване на тяхното съдържание, проверка за наличие на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Първа беше отворена запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Кима 

консулт“ ЕООД - гр. Пловдив. Същата съдържа: 

• Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

• Опис на представените документи - подписан и подпечатан; 

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вид на CD - 

неподписан и неподпечатан; 

• Техническо предложение - подписано и подпечатано; 

• Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 4 - подписано и подпечатано; 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 5 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6 - подписана и подпечатана; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 7 - подписана и 

подпечатана; 

• Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 8 - подписана 

и подпечатана; 

Тримата членове на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  
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Втора беше отворена запечатаната непрозрачна опаковка на участника 

„Булинженеринг - ТС“ ЕООД - гр. Варна. Същата съдържа: 

• Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

• Опис на представените документи - подписан и подпечатан; 

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в хартиен вид - подписан; 

• Техническо предложение - подписано и подпечатано; 

• Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 4 - подписано и подпечатано; 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 5 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6 - подписана и подпечатана; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 7 - подписана и 

подпечатана; 

• Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 8 - подписана 

и подпечатана; 

• Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 

услуга - Образец № 10 - подписан и подпечатан; 

• Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния 

състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата - Образец № 11 - подписан и подпечатан. 

Тримата членове на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, по реда на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, с 

обстойно разглеждане на всички документи, приложени в офертата на участниците, подали 

оферти, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

При разглеждане на представените оферти за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, комисията констатира следното: 

1. По отношение на офертата на участника „Кима консулт“ ЕООД - гр. Пловдив, 

комисията констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно документацията за 

участие. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Представеният ЕЕДОП в електронен вид не е подписан. 
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2. По отношение на офертата на участника „Булинженеринг - ТС“ ЕООД - гр. Варна, 

комисията констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно документацията за 

участие. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Представеният ЕЕДОП е в хартиен вид. 

V. При разглеждане на подадените оферти на „Кима консулт“ ЕООД - гр. Пловдив и 

„Булинженеринг - ТС“ ЕООД - гр. Варна Комисията установи нередовност на 

информацията / документите. 

Във връзка с изложеното, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията изисква от 

участниците представянето на: 

1. „Кима консулт“ ЕООД - гр. Пловдив: ЕЕДОП в електронен вид - подписан; 

2. „Булинженеринг - ТС“ ЕООД - гр. Варна: ЕЕДОП в електронен вид - подписан. 

 

За информация: 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” 

от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният 

европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. 

Единeн европейски документ за обществени поръчки за настоящата процедура е публикуван 

в Профила на купувача на община Елена - в електронен вид - еЕЕДОП: 

http://zop.elena.bg/?p=2043.  

Указания за работа с ЕЕДОП в електронен вид са налични на следния адрес: 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/bg/renditions/native.  

 

VI. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, срокът за представяне на нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за отстраняване на 

констатираните несъответствия е до 5 работни дни от получаването на настоящия 

протокол.  

 

Документите следва да бъдат представени, констатираните несъответствия трябва да бъдат 

отстранени, не по-късно от изтичането на посочения срок по пощенски път на адрес: гр. 

Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, Община Елена (На вниманието на председателя 

на комисията - инж. Димитринка Иванова). 

Настоящият протокол с констатациите относно наличието и редовността на представените 

документи към офертите за участие в процедура „публично състезание“ ще бъде изпратен в 

един и същ ден на всички участници и ще бъде публикуван в профила на купувача на 

официалната страница на Община Елена. 

 

http://zop.elena.bg/?p=2043
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/bg/renditions/native
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Изготвянето на настоящият протокол приключи на 18.04.2018 г. в 14:00 ч. 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитринка Иванова 

              ЧЛЕНОВЕ: 

Фатме Ходжева 

 

Драгомир Цанев 

 


