ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/62-61, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
www.elena.bg

Дата: 01.10.2019 г.

УТВЪРЖДАВАМ, /п/
ЙОРДАН ДИМИТРОВ
Зам. кмет „Икономически дейности“ на община Елена
за кмет на община Елена, съгласно Заповед № РД.02.05-562/18.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 01.10.2019 г. в 09:30 часа, в стая 211 на община Елена се проведе заседание на
Комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-595/01.10.2019 год. на кмета на община
Елена, за разглеждане и оценка на офертите в поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП,
чрез публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти с предмет:
„Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни
работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към
съществуващи улици в гр. Елена“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.0010134-C01/16.05.2019 г., на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”.

Комисията заседава в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитринка Иванова - директор на дирекция „УТОС“ при
община Елена.
ЧЛЕНОВЕ:
1. Драгомир Цанев - старши юрисконсулт на община Елена;
2. Фатме Ходжева - старши експерт „ОП“ при община Елена.
С обява № РД.02.12-104/18.09.2019 г. на Кмета на община Елена за възлагане на
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява
е определен срок за подаване на оферти за участие до 17:30 ч. на 30.09.2019 г. В
определения срок, в деловодството на община Елена са получени две оферти от
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„Пътинвестинженеринг“ АД - гр. София, вх. № РД.02.04-63/30.09.2019 г., 08:52 ч. и от
„Минерва-КЛ“ ЕООД - гр. Велико Търново, вх. № РД.02.04-64/30.09.2019 г., 14:31 ч.
Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП „Възложителят удължава срока за получаване на оферти с
най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три
оферти.“.
На основание чл. 96, ал. 3 от ППЗОП, Комисията единодушно реши да бъде удължен
срока за получаване на оферти до 17:30 часа на 04.10.2019 г., като Възложителят изпрати
информация за удължаване на срока на Портала за обществени поръчки.
Отварянето на постъпилите оферти да се извърши на 07.10.2019 г. в 10:00 часа - стая 211
на община Елена.

Настоящият протокол беше съставен на 01.10.2019 г. в 10:00 часа и предаден на
Възложителя за утвърждаване, с което приключи първото заседание на Комисията,
назначена със Заповед № РД.02.05-595/01.10.2019 год. на кмета на община Елена за
разглеждане и оценка на офертите в поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез
публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти с предмет:
„Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни
работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към
съществуващи улици в гр. Елена“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.0010134-C01/16.05.2019 г., на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. Димитринка Иванова /п/
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