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П Р О Т О К О Л 

№1 

 

 От дейността на Комисията, назначена със Заповед № 1158/17.11.2016 год. на Кмета 

на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на напорен 

резервоар 200М3 за с.Мост, подмяна на довеждащ водопровод от НР 200М до с.Мост, 

община Кърджали”, открита с Решение № 1046/19.10.2016 г. на Кмета на Община 

Кърджали.  

 

На 17.11.2016 год., от 11:00 часа, Комисия, назначена със Заповед № 1158/17.11.2016 

год. на Кмета на Община Кърджали, в състав: 

 

Председател: инж.Катя Митовска – началник отдел  „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали на Община Кърджали и гл.инженер на Община 

Кърджали; 

Членове: 

1. Галина Делчева – ст.  юрисконсулт сектор „Правен” на Община Кърджали; 

2. Сергей Хаджиев – ст.експерт в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали 

3. Антоанета Овчарова – мл. юрисконсулт  сектор „Обществени поръчки" на 

Община Кърджали; 

4. Златина Кузманова – мл. юрисконсулт сектор „Обществени поръчки" на 

Община Кърджали; 

 

         Комисията се събра в стая 212, на втория етаж в сградата на Община Кърджали, за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на напорен резервоар 200М3 за с.Мост, 

подмяна на довеждащ водопровод от НР 200М до с.Мост, община Кърджали”, открита с 

Решение № 1046/19.10.2016 г. на Кмета на Община Кърджали.  

 

 Антоанета Овчарова - мл. юрисконсулт предаде на председателя на Комисията 

постъпилите оферти, за което бе съставен приемо – предавателен протокол. 

След получаване на регистъра на участниците подали оферти и запечатаните 

непрозрачни опаковки, председателят на Комисията оповести имената на същите: 

 

Постъпила е една оферта, от следния участник: 

 

- Оферта с вх. № 53-00-1322/16.11.2016 год., подадена в 15.20 ч. от  ДЗЗД „ВЪРБИЦА- 

К.Ю.”, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Булаир” № 27, ап.12, тел: 0888555999, e-mail: 

ekostroy@abv.bg; 

 

След като Комисията се запозна със списъка на участниците/регистъра на 

подадените оферти/, членовете на Комисията подписаха и представиха на председателя на 

Комисията декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки, след което 

Комисията започна своята работа. 

На заседанието не присъстваха представители на участника подал оферта за участие. 

 

Назначената комисия продължи своята работа с отварянето на постъпилата оферта.  

 

І. При проверка на представената оферта от ДЗЗД „ВЪРБИЦА- К.Ю.”, 

Комисията констатира: 
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1. Офертата е представена в запечатана непрозрачена опаковка, адресирана до 

Възложителя, с посочен предмет на поръчката и адрес за кореспонденция на участника в 

процедурата. Опаковката е оформена съгласно изискванията на ЗОП и документацията за 

участие в процедурата и може да бъде отворена. 

2. След отваряне на опаковката се установи, че тя съдържа Опис на представените 

документи, ЕЕДОП- 2 броя, Договор за гражданско дружество и Рапределителен протокол, 

Предложение за изпълнение на обществена поръчка и отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

3. Пликова с надпис „Предлагани ценови параметри” се подписа от трима членове на 

Комисията.  

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка се подписа от трима 

представители на Комисията. 

5. Подробна проверка на представените документи и съответствието им по пълнота и 

съдържание с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за 

участие в процедурата ще бъде извършена на закрито заседание на Комисията. 

 

Комисията продължи своята работа с проверка на документите по чл.39, ал.2 от 

ППЗОП по същество, пълнота и съдържание за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

 

В резултат на извършената проверка относно съдържанието, пълнотата и 

редовността на представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и 

съответствието на участниците с критериите за подбор, Комисията реши: 

 

І. Участникът ДЗЗД „ВЪРБИЦА- К.Ю.”е представил ЕЕДОП, в който се установиха 

липси и непълноти, включително нередовност, както следва: 

 

Учатникът е представил ЕЕДОП-2 броя на „ЕКОСТРОЙ”ООД и „РОДОПСТРОЙ-97”ООД, 

участници в ДЗЗД „ВЪРБИЦА- К.Ю.”, които отговарят напълно с изискванията на 

Възложителя. Същия не следва да представя документи и/или доказателства за съответствие 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

Настоящият протокол на Комисията, назначена със Заповед № 1158/17.11.2016 год. 

на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на 

напорен резервоар 200М3 за с.Мост, подмяна на довеждащ водопровод от НР 200М до 

с.Мост, община Кърджали”, открита с Решение № 1046/19.10.2016 г. на Кмета на Община 

Кърджали, бе изготвен и подписан на 17.11.2016 год. 

 

 

КОМИСИЯ:   

Председател: .........../П/..........................   

     / инж.Катя Митовска / 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

  

 

Членове: 

  

              1................/П/..............................                2.................../П/........................... 

/ Галина Делчева / 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

 / Сергей Хаджиев / 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 
   

   

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

/ Антоанета Овчарова / 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

 /Златина Кузманова / 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 
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