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ПРОТОКОЛ № 1 

за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в 
открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор по време на 
ремонта на читалищни сгради в с.Лешниково и с.Иваново във връзка с изпълнение на 
договор № 45/3/3221036 от 04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 
от ПРСР 2007 - 2013 г. 

На 07.01.2015 г. в 11.00 часа в Конферентната зала на Община Харманли, ет. 4, в 
изпълнение на заповед № 9/07.01.2015 г. на Кмета на Община Харманли се проведе 
заседание на комисия в състав: 

Председател на комисията: инж. Пламен Найденов, мл. експерт в отдел „ТУиС" при 
Община Харманли с квалификация: строителен инженер 

Членове на Комисията: 

1. Живка Плачкова - счетоводител в отдел „ ФСД" при Община Харманли с квалификация: 
икономист 

2. Цвета Черкезова - юрисконсулт на в отдел „ ПНД" при Община Харманли с 
квалификация: юрист 

3. Мирослава Стоянова, нач. отдел „Стратегическо управление и проекти" при Община 
Харманли с квалификация: филолог и икономист 

4. Петя Бонева, ст.експерт в отдел „Стратегическо управление и проекти" при Община 
Харманли с квалификация: историк 

Резервни членове: 

1. инж. Василка Лозева - гл.експерт в отдел „ ТУиС" при Община Харманли 

2. Георги Китов - мл.експерт в отдел „ПНД" при Община Харманли. -

Запечатаните пликове с офертите за участие в откритата процедура и списъкът с 
постъпилите оферти от участниците в посочената обществена поръчка бяха предадени на 
комисията в 11:00 часа. Председателят на комисията провери състава на присъстващите и 
след като установи, че в залата са всички членове на комисията, откри заседанието. 
Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на заповедта на 
Кмета на Община Харманли и със списъка с участниците, подали оферти за участие в 
процедурата от входящ регистър на офертите, неделима част от същата заповед. 

На заседанието на комисията, в съответствие с посоченото в документацията за участие и 
във връзка с разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, бе изготвен присъствен лист. На 
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заседанието присъстваше представител на участник в процедурата - Петя Радославова 
Зафирова, упълномощен представител на участника - „Екип - МГ" ООД, гр. Харманли. 
Пълномощното е неразделна част от документите по процедурата. Не присъстваха 
представители на средствата за масова информация и на юридическите лица с нестопанска 
цел 

Плик с оферта, 
регистрирана под 

Вх.№ 

Име на участника Дата и час на 
получаване 

Съдържание на 
офертата /брой 

получени пликове/ 

1. заведен в 
регистъра под вх. № 
11 

„Радев - 06" ЕООД, 
гр. Хасково 

06.01.2015 г./10:15 ч. 1 - един брой 

2. заведен в 
регистъра под вх. № 
12 

„Агроводинвест" 
ЕАД, гр. София 

06.01.2015 г./14:00 ч. 1 - един брой 

3. заведен в 
регистъра под вх. № 
13 

„Екип-МГ" ООД, 
гр. Харманли 

06.01.2015 г./14:25 ч. 1 - един брой 

Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявлението за обществената 
поръчка. Представените пликове са с ненарушена цялост. 
След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно - с имената на участниците в 

^ процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за безпристрастност 
и липса на свързаност с участниците, както и липса на материален, респ. частен интерес, в 
съответствие с изискванията на чл. 35 от ЗОП. 
След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи към 
отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на участниците. 
Офертите се отваряха по реда на получаването им в деловодството на общината, като за 
всяка от тях последователно се изпълниха следващите действия. . 
Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика и установи наличието на 
такива при всички участници. 
В изпълнение разпоредбата на чл. 68, ал. 4 ЗОП трима членове на комисията и представителя 
на „Екип - МГ" ООД, гр. Харманли - Петя Радославова Зафирова положиха подписите си на 
Пликове № 3 - „Предлагана цена". Петя Зафирова не подписа единствено плик № 3 -
„Предлагана цена" от офертата на участника - „Екип - МГ" ООД, гр. Харманли, когото е 
упълномощена да представлява на публичното заседание по отварянето на офертите. В 
изпълнение разпоредбата на чл. 68, ал. 5 ЗОП, комисията отвори Пликове № 2 -
„Предложение за изпълнение на поръчката" и трима от членовете й подписаха всички 
документи, съдържащи се в него. Представителят на „Екип - МГ" ООД, гр. Харманли - Петя 
Радославова Зафирова не пожела да подпише съдържанието на пликове № 2 на участниците. 
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След подписване на документите, съдържащи се в плик № 2, Комисията пристъпи към 
отваряне на Пликове № 1 - „Документи за подбор" и в изпълнение разпоредбата на чл. 68, ал. 
5, изречение последно от ЗОП, оповести документите, съдържащи се в тях, едновременно с 
което провери за наличието на съответствие с приложения списък на документите в 
офертите (списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП). 

След извършването на описаните действия за всяка една оферта и установяването на 
гореизложените факти и обстоятелства, приключи публичната част от заседанието на 
комисията и Председателят й закри заседанието. 

Комисията продължи работа в закрити заседания, проведени на 12.01.2015 г. и на 15.01.2015 
г. 

Комисията, в съответствие и в изпълнение на чл. 68, ал. 7 ЗОП, извърши проверка за 
съответствието на представените документи в пликове № 1 от офертите на участниците с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, респ. извърши констатации за пълнотата 
на представените документи за подбор, съобразно изискванията на документацията за 
участие в процедурата, въз основа на което установи следното: 

1. За Участник № 1 - „Радев - 06" ЕООД, гр. Хасково: 

В плик № 1 от офертата на „Радев - 06" ЕООД, гр. Хасково се съдържат документи, 
подробно описани в заверен от участника опис, плик с предложение за изпълнение на 
поръчката и ценова оферта, поставени в отделни, запечатани, непрозрачни пликове. 

При проверка съответствието на представената документация с изискванията на 
Възложителя, Комисията констатира, че всички изискуеми от участника документи са 

^ представени, като същите са редовни от формална страна и са изпълнени всички 
предварително поставени от възложителя условия за допустимост. 

2. За Участник № 2 - „АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД, гр. София: 

В плик № 1 от офертата на „АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД, гр. София се съдържат документи, 
подробно описани в заверен от участника опис, плик с предложение за изпълнение на 
поръчката и ценова оферта, поставени в отделни, запечатани, непрозрачни пликове. 

При проверка съответствието на представената документация с изискванията на 
Възложителя, Комисията констатира, че всички изискуеми от участника документи са 
представени, като същите са редовни от формална, страна и са изпълнени всички 
предварително поставени от възложителя условия за допустимост. 

3. За Участник № 3 - „Екип-МГ" ООД, гр. Харманли: 
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В плик № 1 от офертата на „Екип-МГ" ООД, гр. Харманли се съдържат документи, подробно 
описани в заверен от участника опис, плик с предложение за изпълнение на поръчката и 
ценова оферта, поставени в отделни, запечатани, непрозрачни пликове. 

При проверка съответствието на представената документация с изискванията на 
Възложителя, Комисията констатира, че всички изискуеми от участника документи са 
представени, като същите са редовни от формална страна и са изпълнени всички 
предварително поставени от възложителя условия за допустимост. 

Не са установени липси на документи и несъответствия с критериите за подбор или с 
други изисквания на възложителя, поради което комисията не изпраща настоящия 
протокол до участниците. 

Настоящият протокол е изготвен на 15.01.2015 г. 

Комисия: £ ^ 
/ 

Председател: 

/и^с. Пламен Найденов/ 

членове: 1. С-Цо 

/Живка Пла^кова/ 

\ * ; /Цвета Черкезова / 

/Мирослава Стоянова/ 

4. С гКО •зщ 
/Петя Бонева/ 
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