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ДОКЛАД на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 

 

От дейността на комисията за провеждане на процедура чрез публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на ул. 

„Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена”, открита с Решение № 

РД.02.05-541 от 12.09.2019 г. на кмета на община Елена, вписано заедно с одобреното с него 

обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под 

уникален идентификационен номер 00619-2019-0005. 

 

I. Състав на комисията и промени настъпили в хода на работата й: 

Със Заповед № РД.02.05-635/15.10.2019 г. на кмета на община Елена е назначена комисия в 

състав: 

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

Елена. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Христо Симеонов - главен инженер на община Елена; 

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

Промени, настъпили в хода на работа на комисията - няма. 

 

II. Кратко описание на работния процес: 

Работата на комисията се състоя в общо десет заседания, две от които с открита част 

(15.10.2019 г. и 02.12.2019 г.) и осем закрити (16.10.2019 г., 17.10.2019 г., 21.10.2019 г., 

11.11.2019 г., 14.11.2019 г., 20.11.2019 г., 26.11.2019 г., 03.12.2019 г.). 

 

III. Участници в процедурата: 

№ Наименование на участника 
Дата и час на 

подаване на офертата 

Вх. № 

на офертата 

1. „Мистрал 7“ ЕООД 14.10.2019 г. - 15:12 ч. РД.02.04-75 

2. „Пътни строежи - Велико Търново“ АД 14.10.2019 г. - 15:33 ч. РД.02.04-76 

3. ДЗЗД „ПСК Елена 2019“ 14.10.2019 г. - 17:06 ч. РД.02.04-77 

 

IV. Действия на комисията свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от 

офертите: 

Действията на комисията са описани подробно в протоколи № 1, № 2 и № 3, които са 

неразделна част от настоящия доклад. 

 

V. Класиране на участниците: 

- I-во място: „Пътни строежи - Велико Търново“ АД - 99,15 точки; 
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- II-ро място: ДЗЗД „ПСК Елена 2019“ - 80,00 точки. 

 

VI. Предложение за отстраняване на участници: 

Участника „Мистрал 7“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.  

 

VІІ. Мотиви за допускане или отстраняване на участниците: 

1. Участникът „Мистрал 7“ ЕООД е предложен за отстраняване доколкото представената 

оферта не отговаря на предварително обявените изисквания и условия на възложителя от 

документацията за участие, като несъответствията са подробно изложени в Протоколи № 1 и 

№ 2 от работата на комисията.   

2. Офертата на допуснатия участник  Участник „Пътни строежи - Велико Търново“ АД 

отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и е в съответствие с 

предварително обявените условия.  

3. Офертата на допуснатия участник  ДЗЗД „ПСК Елена 2019“ отговаря на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор и е в съответствие с предварително обявените 

условия.  

 

VІІІ. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник: 

„Пътни строежи - Велико Търново“ АД 

 

Приложения: 

- Протоколи № 1, № 2 и № 3 от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите. 

 

 

Председател: 

/п/ 

/инж. Димитринка Иванова/ 

 

Членове: 

1. /п/      2. /п/ 

/инж. Христо Симеонов/    /Фатме Ходжева/   

 

03.12.2019 г. 

(дата на получаване от възложителя) 

Утвърждавам: /п/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА: 

/инж. Дилян Млъзев/  


