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П Р О Т О К О Л №  1  

от обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет:  
„Проектиране - Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна 

предназначението на съществуваща сграда/детско заведение/ в Комплекс за социални 

услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47, гр. ДВЕ МОГИЛИ“, 

ОТКРИТ С РЕШЕНИЕ № 676  от  11.07.2016 година на Кмета на Община Две могили 

 

 
 Днес, 11.07.2016 година. в община Две могили, се събра комисия, назначена със 
заповед №579/11.07.2016 година на кмета на община Две могили за събиране, разглеждане и 
оценяване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Проектиране - Преустройство, 

реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна предназначението на 

съществуваща сграда/детско заведение/ в Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, 

ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47, гр. ДВЕ МОГИЛИ“,  в състав: 
Председател: Красимира Русинова  – заместник – кмет на Община Две могили  
        Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт 
        Марийка Андреева- Директор дирекция ФСДУС  

             
 След получаване на постъпилите оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП, Госпожа Русинова откри заседанието в 10.30 часа и извърши проверка на 
членовете й. Председателят установи, че комисията е в пълен състав и пристъпи към 
попълване на декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 
В срока за постъпване на оферти са получени са постъпили две оферти и комисията на 
основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП пристъпи към отварянето им по реда на тяхното 
регистриране: 
 
Оферта №1   „Би Ес Проект” ЕООД,   гр. София с вх.№3222/ 08.07.2016г., регистрирана 

в 09:46 часа.  
Опаковката бе отворена от Председателя, като оповести нейното съдържание. Опаковката 
съдържа оферта с изискуемите от Възложителя документи и Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката. Комисията установи наличие на един брой плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на 
комисията и председателя подписаха „Техническото предложение” и плика с „Предлагани 
ценови параметри”.  
При детайно разглеждане на изискуемите от Възложителя документи, за съотвествтие с 
критериите за подбор, комисията контатира, че съгласно изискванията на Възложителя, 
разписани в Раздел VI Критерии за подбор, 8. Други изисквания - Всеки участник в 

процедурата за избор на изпълнител следва да представи  в оригинал декларация в 

свободен текст  за запознаване с мястото на изпълнението и условията на поръчката за 

избор на изпълнител . 

Забележка: Посещение на обекта предмет на обществената поръчка се организира от 

Възложителя всеки понеделник в часовете 10:00 до 12:00 часа до крайната дата за 

получаване на офертите. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до 

Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта. Лицата следва  да 

носят със себе си лична карта. Посещението се извършва от законния представител на 

участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа 

представител с нотариално заверено пълномощно. Копие от пълномощното се прилага 

към уведомлението за предстоящ оглед.  



При детайно разглеждане на изискуемите от Възложителя документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние  и критериите за подбор, поставени от Възлижителя, 
комисията констатира, че е налице липса, непълнота или несъответстие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор – участникът не е представил Декларация в 

свободен текст  за запознаване с мястото на изпълнението и условията на поръчката за 

избор на изпълнител. 

Председателя на Комисията извърши проверка в деловодната система на Община Две 
могили за подадено предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва 
дата, на която ще посети обекта, но такова не бе регистрирано.  
На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП 

комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 

       С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП да изиска от 

участника „Би Ес Проект” ЕООД,   гр. София в срок  до 3  работни дни от 

получаването на настоящия протокол да представи Декларация в свободен текст  за 

запознаване с мястото на изпълнението и условията на поръчката за избор на 

изпълнител. 

 

 

Оферта №2   „Алекс Консулт” ЕООД,   гр. Русе с вх.№3238/ 08.07.2016г., регистрирана 

в 15:38 часа.  
Опаковката бе отворена от Председателя, като оповести нейното съдържание. Опаковката 
съдържа оферта с изискуемите от Възложителя документи и Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката. Комисията установи наличие на един брой плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на 
комисията и председателя подписаха „Техническото предложение” и плика с „Предлагани 
ценови параметри”.  
При детайно разглеждане на изискуемите от Възложителя документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние  и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 
комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответстие на 
информацията, включетно нередовност или фактическа грешка или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор . 

На основание направените констатации комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е  №2 

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник „Алекс 

Консулт” ЕООД,   гр. Русе 

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият протокол с констатациите, относно 
наличието и редовността на представените документи се изпраща на участниците подали 
оферти. 

 
КОМИСИЯ 

 

 

1.    (п)     2.   (п)   3.   (п)  
/Кр. Русинова/    /Й. Димитрова/  /М. Андреева/ 
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Изх. № 3222/11.07.2016г. 

 
 
 
ДО 
„Би Ес Проект” ЕООД 

Гр. София 

 

 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  УПРАВИТЕЛ, 

 

 

 

 
На основание чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 
приложено изпращаме Ви Протокол № 1  от 11.07.2016г, относно липса, непълнота или 
несъответстие на информацията, включетно нередовност или фактическа грешка или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КРАСИМИРА РУСИНОВА  

Председател на Комисия и  

Заместник – кмет  
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Изх. № 3238/11.07.2016г. 

 
 
 
ДО 
„Алекс Консулт” ЕООД 

Гр. Русе  

 

 
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  УПРАВИТЕЛ, 

 

 

 

 
На основание чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 
приложено изпращаме Ви Протокол № 1 от 11.07.2016г, относно липса, непълнота или 
несъответстие на информацията, включетно нередовност или фактическа грешка или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КРАСИМИРА РУСИНОВА  

Председател на Комисия и  

Заместник – кмет  

 
 

 


