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П Р О Т О К О Л №1 

За разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в процедура за 

определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт сграда 

на училище в с. Шишманово” 

     Днес, 20.05.2015г., в 11:00 часа, в Конферентната зала на Община Харманли, съгласно 

Заповед № 401/20.05.2015г. на Кмета на Община Харманли - Михаил Лисков се проведе 

открито заседание на комисията в състав: 

Председател:  инж. Василка Лозева- гл. експерт в отдел „ТУиС” при Община Харманли 

  членове :  

1.   инж. Пламен Найденов - мл. експерт в отдел „ТУиС” при Община Харманли 

2.   Румянка Стоянова- счетоводител в Община Харманли 

3. Цонка Тончева- ст. експерт в дирекция „Хуманитарни дейности” Община Харманли 

4. Цвета Черкезова- юрисконсулт в отдел „ПНД“ при Община ХарманлиНа заседанието  

 

     Съгласно изготвения списък на представените оферти за участие в настоящата 

процедура в указания от Възложителя краен срок, а именно 19.05.2015г. до 16.00 часа в 

Информационния център на Община Харманли са постъпили две оферти: 

 

№ Наименование на 

участника 

Дата и час на 

получаване на 

офертата 

Пореден 

номер на 

офертата 

Съдържание на 

офертата /брой 

получени 

пликове/ 

1 ЕТ „ДЕГА- Добри 

Иванов“- 

Харманли 

19.05.2015г. 

15:45ч. 

№ 32 1 - един брой 

плик 

2 „РЕАЛИТИ ТЕРМ“ 

ЕООД- София 

19.05.2015г. 

15:50ч. 

№ 33 1 - един брой 

плик 

 

     Комисията започна своята работа, след като й беше представен списъкът с подадените за 

участие оферти от участниците в посочената обществена поръчка, като съгласно 

изискванията на Закона всички нейни членове попълниха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП 

за отсъствие на обстоятелствата по ал.1  и за спазване на изискванията по ал.2 от същия 

член, след като се запознаха със списъка. 

      На заседанието не присъстваха представители на участниците. Не присъстваха и 

представители на средствата за масова осведомяване. 

      След като бе установено, че в настоящата процедура има подадени две оферти за 

участие, Комисията провери за наличието на един запечатан плик с ненарушена цялост, 

както бе посочено в указанията на документацията за участие в процедурата. 

     Пристъпи се към отваряне на пликовете с офертите по реда на постъпване и проверка за 

наличие на три отделни запечатани плика съгласно изискването на чл. 57, ал.2 от ЗОП. 
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    Председателят на комисията отвори пликовете с офертата на кандидатите по реда на 

тяхното входиране.  В съответствие с изискванията на ЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха плик №3 с надпис „Предлагана цена”. 

    Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците бе отворен 

по реда на постъпване на офертите,след като плик №3 вече бе подписан по реда на ЗОП, 

като съгласно закона всички документи съдържащи се в плик №2 бяха подписани от трима 

от членовете на комисията.  

    След процедурата по плик №2 се пристъпи към отваряне на плик №1 с надпис 

„Документи за подбор” на всеки участник, като същите бяха проверени относно наличие и 

редовност. 

По отношение на ЕТ „ДЕГА- Добри Иванов“ : 

   От представените от участника документи липсва Приложение № 16 – Декларация за 

липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и 

за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП. 

    Всички останали документи са налични и съдържат изисканата от Възложителя 

информация. 

По отношение на „РЕАЛИТИ ТЕРМ“ ЕООД- София: 

   Всички изискуеми документи са налични и съдържат изисканата от Възложителя 

информация. 

 

  Въз основа на така направените констатации, Комисията реши: 

На основание чл.68, ал.9 от ЗОП, участникът- ЕТ „ДЕГА- Добри Иванов“ следва да представи 

липсващото приложение / посочено по- горе/. 

 

На основание чл. 68, ал.8 от ЗОП настоящия протокол следва да се публикува в профила на 

купувача и да се изпрати до всички участници в настоящата обществената поръчка.  

 Настоящия протокол бе съставен на 20.05.2015г. в 15.00 часа. 

 

Комисия:  

Председател:……(П)…………. 

                       / инж. Василка Лозева / 

членове:1………(П)………….. 

                       / инж. Пламен Найденов / 

                2………(П)…………. 

                     /Румянка Стоянова/  

                    3……(П)…………. 

                   / Цонка Тончева/ 

                   4……(П)…………. 

               / Цвета Черкезова/ 

 


