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П Р О Т О К О Л   № 1 

 

 На 16.07.2020г., в 10:00ч., в изпълнение на Заповед № 700/16.07.2020г. на кмета 

на Община Кърджали,  в сградата на Община Кърджали, находяща се на адрес бул. 

България № 41, ет. 2, ст. 211, се събра комисия в състав:  

Председател: инж. Катя Митовска – Заместник кмет  на Община Кърджали; 

и членове: 

1. Радостина Боева- гл. счетоводител на Община Кърджали; 

2. Нурай Вели- началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство” в 

Община Кърджали; 

3. инж. Слави Димитров- главен експерт в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” в Община Кърджали; 

4. Беркант Барзат - старши юрисконсулт в сектор „Правен” в Община Кърджали; 

 

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от 

участниците в публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки, с 

предмет:  „Изграждане на водопровод по обслужваща улица от точка - Р57, Р55, 

Р53 до Р56, кв. 246 и канализация за отводняване на улицата до заустване в 

Главен колектор VII”, гр. Кърджали, Община Кърджали, регистрирана в АОП с № 

00322-2020-0015, изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация № 665/06.07.2020г.  

  

Обща /встъпителна/ информация 

 Председателят на комисията свика членовете й за откритото заседание в 10:00 ч.  

 Постъпилите в срок оферти – в запечатани пликове, бяха предадени на 

Председателя на комисията, заедно с входящия регистър на офертите, за което се 

подписа протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки /ППЗОП/. 

 На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията.  

 На заседанието за отваряне на офертите не присъстваха представители на 

участниците, нито представители на средствата за масова информация. 

 Председателят на комисията запозна членовете със задачите и правилата за 

работа, както и с входящия регистър на постъпилите оферти, от където всеки член на 

комисията се запозна с участниците, подали оферти.  

 Въз основа на горната информация всеки член на комисията подписа декларация 

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците в процедурата.  

 Предвид обстоятелството, че всички членове на комисията присъстват на 

настоящото открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на валидни 

решения, то Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферти, при което 

направи следните констатации:  

1. Във входящия регистър за настоящата процедура по възлагане на обществена 

поръчка е регистрирана 1 /една/  оферта, както следва:  
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№ 

по  

ред 

Входящ номер на 

оферта, съгласно 

Входящия регистър  

Дата на 

постъпване  

Час на 

постъпване 

Наименование на подателя 

на офертата 

1. 53-00-825 15.07.2020г. 16:31 „СТИЛМЕД-СА“ ЕООД 

 

2. Подадената оферта е постъпила в срока, определен от възложителя за 

получаване на оферти, а именно: до 15.07.2020г., съгласно Решение № 665/06.07.2020г. 

за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, издадено на 

основание чл. 100, ал. 12, т. 1, предложение второ във връзка с чл. 177 от ЗОП. 

 

3. Представената оферта е в непрозрачен плик, с ненарушена цялост. 

 

4. Постъпилата оферта е представена съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

ППЗОП, като върху опаковката офертата е посочена необходимата информация, 

изискана от Възложителя, съгласно Раздел IV т.3 от Документацията за участие.    

II. Резултати от отваряне на офертата 

 След като установи редовността на  офертата от външна страна, Комисията 

пристъпи към тяхното отваряне по реда на постъпване и разглеждане на документите, 

съдържащи се в предложението, както следва:  

 Участник № 1 - „СТИЛМЕД-СА“ ЕООД 

 Председателят на Комисията оповести съдържанието на опаковката и 

констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, заявление 

и опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост.  

 Трима от членовете на Комисията подписаха техническите предложения и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

 При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, Комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка, са налице.   

Комисията направи проверка на изискуемите документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП, представени от участника и установи следното: 

Участникът е представил 1 бр. електронно подписан ЕЕДОП. 

Комисията пристъпи към разглеждане на еЕЕДОП.  

След разглеждането му комисията установи, че Участникът е представил 

еЕЕДОП, в който не се установиха липси или непълноти. 

След извършване на гореописаното, Комисията направи анализ на резултатите от 

проверката на постъпилите оферти за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на 

водопровод по обслужваща улица от точка - Р57, Р55, Р53 до Р56, кв. 246 и 

канализация за отводняване на улицата до заустване в Главен колектор VII”, гр. 

Кърджали, Община Кърджали, регистрирана в АОП с № 00322-2020-0015, изменена 
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с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 

665/06.07.2020г.  

 

Р Е Ш И : 

   Допуска до етапа на разглеждане на техническите предложението на участника в 

процедурата за възлагане на настоящата поръчка следните участници: 

- Участник № 1 - „СТИЛМЕД-СА“ ЕООД 

 

Преди да пристъпи към оценка на техническото предложение, комисията провери 

офертата дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество 

и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност 

гарантира навременното постигане на резултати, спрямо изискванията на 

инвестиционния проект и изискванията на Възложителя. 

 

Комисията след като се запозна с техническото предложение на участника 

„СТИЛМЕД-СА“ ЕООД, констатира че: 

1. Е разработил техническото предложение съгласно инвестиционния проект и 

предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Не се установи несъответствие между който и да е от елементите на 

техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката; 

3. Не е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи 

на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение. 

4. Представения линеен график показва технологична съвместимост на 

отделните дейности и операции, както и съответствие между предложените 

организации и подходи на изпълнение на дейностите, техническата спецификация и 

нормативните документи, уреждащи строителните процеси; 

 

На основание на горните констатации, комисията прецени, че представеното 

техническо предложение за изпълнение на строителството е изготвено, съгласно 

указанията и изискванията към участниците.  

 

Комисията  приключи работа и взе решение да  пристъпи към оценка на 

Техническото предложение на допуснатият участник и определяне на стойността на 

показателя ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО (ПСИС) - 

представляващ срок за изпълнение на СМР - тегловен коефициент – 20 точки,  съгласно 

методиката за оценка: 

 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО (ПСИС) - представлява 

срок за изпълнение на СМР - тегловен коефициент – 20 точки 

Изчислява се по формулата:  

ПСИС = (Сmin/Сi )  х  20  =   ...... (брой точки), където 
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Сminе срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-

кратък срок за изпълнение на СМР. 

Сiе срокът за изпълнение на СМР в календарни дни съгласно Техническото 

предложение на съответния участник; 

 

 

№ участник СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛСТВО (ПСИС) 

в календарни дни 

теглови 

коефициент 

 

1. 

 

СТИЛМЕД-СА“ ЕООД 

 

93 календарни дни 

 

20т. 

 

 

Комисията състави настоящия протокол на основание чл.103, ал.3 от ЗОП на 

27.10.2020 г. 

Комисията, при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи 

работата си с отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник, което да се 

извърши на 30.10.2020г. от 10:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община 

Кърджали. Датата и часът на отварянето следва да бъдат обявени на основание чл. 57, 

ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от 

2 /два/ работни дни, преди определената по-горе дата.  

Протоколът се подписа от всички членове на комисията, без да има изразено от 

някой особено мнение, както следва:  

 

КОМИСИЯ:  

Председател:  …………/П/…………… 

                       / инж. Катя Митовска / 

 

Членове:  

 

1 …………/П/………………                         2…………/П/………………… 

  / Радостина Боева /                                            / Нурай Вели/ 

 

           

               3 ………/П/……………….                         4 …………/П/………………….                              

                   / инж. Слави Димитров /                                  / Беркант Барзат /    

 

 


