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ПРОТОКОЛ №1 

 

по чл. 103 ал.3 от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

Днес, 10.03.2020 год., в изпълнение на Заповед РД №  177/10.03.2020г. 

на кмета на община Алфатар от 10:00 часа в Заседателната зала на ОбС Алфатар се събра комисия в 

състав: 

Председател : адв. Пейчо Йовев Йовев  

Членове: Надка Иванова Гаджева  

     Антоанета Косева Лечева 

                 инж. Васил Христов Бонински  

                 инж. Велин Иванов Иванов 

със задача: да разгледа и оцени постъпилите оферти на участниците в рамките на посочената 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет –   „Изпълнение 

на ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Алфатар, с. Кутловица и текущ 

ремонт на Републикански пътища в границите на гр. Алфатар”, открита с Решение № 

106/11.02.2020г. 

На основание Чл. 54, ал. 1 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание 

от комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

Комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП започна работа, след получаване на регистъра по чл.48, 

ал.1 от ППЗОП, протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП и подадените в определените срокове оферти, 

съгласно Решение за откриване на процедура и обявление за поръчка. Заседанието бе открито от 

председателя на комисията и присъстваха всички нейни членове. 

 Съгласно регистъра  подадените оферти са четири, входирани по ред както следва: 

1. „БАРС“ АД, гр. Шумен, с вх. №0794/09.03.2020г. – 14:00 часа; 

2. „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД, гр. Силистра, с вх. №0795/09.03.2020г. – 14:00 часа; 

3. „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич, с вх. №0796/09.03.2020г. – 14:05 часа; 

4. „Път Консулт“ ООД, гр. Разград, с вх. №0797/09.03.2020г. – 15:16 часа 

След запознаване със списъка на подадените оферти, всички членове на комисията 

попълниха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.  

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП на публичното заседание присъстваха упълномощени 

представители на „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД – инж. Павлина Иванова Минкова и на „Път Консулт“ 

ООД – Нора Руменова Димитрова. 

 Комисията констатира, че опаковките са представени в указания от възложителя срок и 

съобразно  изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.  

 В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Председателят на комисията 

пристъпи към отваряне на офертите и оповестяване тяхното съдържание, по реда на постъпването 

им, както следва: 

 1. „БАРС“ АД, гр. Шумен, с вх. №0794/09.03.2020г. 

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно изискванията на 

възложителя.  

Председателят на комисията отвори и оповести съдържанието на офертата, а именно:  

- Опис на представените документи, съдържащи се в офертата; 

- Електронни носители /диск/ с надпис ЕЕДОП;  

- Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка Образец №2; 

- Електронни носители /диск/ с надпис Техническо предложение; 

- Отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  

В съответствие с чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП трима от членовете на комисията и 

упълномощеният представител на „Път Консулт“ ООД – Нора Руменова Димитрова подписаха 
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предложението за изпълнение на поръчката и плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

2. „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД, гр. Силистра, с вх. №0795/09.03.2020г. 

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно изискванията на 

възложителя.  

Председателят на комисията отвори и оповести съдържанието на офертата, а именно:  

- Опис на представените документи, съдържащи се в офертата; 

- Електронни носители /диск/ с надпис ЕЕДОП;  

- Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка Образец №2; 

- Електронни носители /диск/ с надпис Техническо предложение; 

- Отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  

В съответствие с чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП трима от членовете на комисията и 

упълномощеният представител на „Път Консулт“ ООД – Нора Руменова Димитрова подписаха 

предложението за изпълнение на поръчката и плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

3. „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич, с вх. №0796/09.03.2020г. 

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно изискванията на 

възложителя.  

Председателят на комисията отвори и оповести съдържанието на офертата, а именно:  

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Електронни носители /диск/ с надпис ЕЕДОП;  

- Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка Образец №2; 

- Електронни носители /диск/ с надпис Техническо предложение; 

- Отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  

В съответствие с чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП трима от членовете на комисията и 

упълномощеният представител на „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД – инж. Павлина Иванова Минкова 

подписаха предложението за изпълнение на поръчката и плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри".  

4. „Път Консулт“ ООД, гр. Разград, с вх. №0797/09.03.2020г. 

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно изискванията на 

възложителя.  

Председателят на комисията отвори и оповести съдържанието на офертата, а именно:  

- Опис на представените документи, съдържащи се в офертата; 

- Електронни носители /диск/ с надпис ЕЕДОП;  

- Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка Образец №2; 

- Електронни носители /диск/ с надпис Техническо предложение; 

- Отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  

В съответствие с чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП трима от членовете на комисията и 

упълномощеният представител на „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД – инж. Павлина Иванова Минкова 

подписаха предложението за изпълнение на поръчката и плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри".  

На основание чл.54, ал.6 от ППЗОП с извършване на действията по чл.54, ал.3 - 5 от ППЗОП, 

приключи публичната част от заседанието на комисията, след което тя продължи своята работа в 

закрито заседание. 

 В закритото заседание комисията премина към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи за 

доказване на съответствието им с изискванията им към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира следното:  

По отношение на „БАРС“ АД, гр. Шумен, оферта с вх. №0794/09.03.2020г. 

Представен е ЕЕДОП в електронен вид, във формат непозволяващ корекция, по образец, 

подписан с електронни подписи от представляващите лица. 

В представеният ЕЕДОП икономическият оператор:  

- декларира, че няма да участва в процедурата заедно с други икономически оператори;  

- декларира, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 

подбор;  
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- декларира, че не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от 

поръчката;  

- декларира, че не са на лице основанията за изключване свързани с наказателни присъди; 

- декларира, че не са на лице основанията за изключване свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни вноски; 

- декларира, че не са на лице основанията свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение; 

- декларира, че не са налице специфичните национални основания за изключване; 

По отношение критериите за подбор, участникът е посочил информация, която покрива 

минималните изисквания на възложителя за технически и професионални способности за 

изпълнение на обществената поръчка. ЕЕДОП е представен съгласно изискванията на възложителя. 

След извършените проверки и анализи, комисията счита, че участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор в това число минималните изисквания 

за допустимост на технически и професионални способности. 

По отношение на „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД, гр. Силистра, оферта с вх. 

№0795/09.03.2020г. 

Представен е ЕЕДОП в електронен вид, във формат непозволяващ корекция, по образец, 

подписан с електронни подписи от представляващите лица. 

В представеният ЕЕДОП икономическият оператор:  

- декларира, че няма да участва в процедурата заедно с други икономически оператори;  

- декларира, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 

подбор;  

- декларира, че не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от 

поръчката;  

- декларира, че не са на лице основанията за изключване свързани с наказателни присъди; 

- декларира, че не са на лице основанията за изключване свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни вноски; 

- декларира, че не са на лице основанията свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение; 

- декларира, че не са налице специфичните национални основания за изключване; 

По отношение критериите за подбор, участникът е посочил информация, която покрива 

минималните изисквания на възложителя за технически и професионални способности за 

изпълнение на обществената поръчка. ЕЕДОП е представен съгласно изискванията на възложителя. 

След извършените проверки и анализи, комисията счита, че участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор в това число минималните изисквания 

за допустимост на технически и професионални способности. 

По отношение на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич, с вх. №0796/09.03.2020г. 

Представен е ЕЕДОП в електронен вид, във формат непозволяващ корекция, по образец, 

подписан с електронни подписи от представляващите лица. 

В представеният ЕЕДОП икономическият оператор:  

- декларира, че няма да участва в процедурата заедно с други икономически оператори;  

- декларира, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 

подбор;  

- декларира, че не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от 

поръчката;  

- декларира, че не са на лице основанията за изключване свързани с наказателни присъди; 

- декларира, че не са на лице основанията за изключване свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни вноски; 

- декларира, че не са на лице основанията свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение; 

- декларира, че не са налице специфичните национални основания за изключване; 

По отношение критериите за подбор, участникът е посочил информация, която покрива 

минималните изисквания на възложителя за технически и професионални способности за 

изпълнение на обществената поръчка. ЕЕДОП е представен съгласно изискванията на възложителя. 
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След извършените проверки и анализи, комисията счита, че участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор в това число минималните изисквания 

за допустимост на технически и професионални способности. 

По отношение на „Път Консулт“ ООД, гр. Разград, с вх. №0797/09.03.2020г.  

Представен е ЕЕДОП в електронен вид, във формат непозволяващ корекция, по образец, 

подписан с електронни подписи от представляващите лица. 

В представеният ЕЕДОП икономическият оператор:  

- декларира, че няма да участва в процедурата заедно с други икономически оператори;  

- декларира, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 

подбор;  

- декларира, че не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от 

поръчката;  

- декларира, че не са на лице основанията за изключване свързани с наказателни присъди; 

- декларира, че не са на лице основанията за изключване свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни вноски; 

- декларира, че не са на лице основанията свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение; 

- декларира, че не са налице специфичните национални основания за изключване; 

По отношение критериите за подбор, участникът е посочил информация, която покрива 

минималните изисквания на възложителя за технически и професионални способности за 

изпълнение на обществената поръчка. ЕЕДОП е представен съгласно изискванията на възложителя. 

След извършените проверки и анализи, комисията счита, че участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор в това число минималните изисквания 

за допустимост на технически и професионални способности. 

 

С оглед гореизложеното комисията единодушно реши  офертите на: 

- „БАРС“ АД, гр. Шумен, с вх. №0794/09.03.2020г.; 

- „ПЪТПЕРФЕКТ - Т“ ЕАД, гр. Силистра, с вх. №0795/09.03.2020г.; 

- „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич, с вх. №0796/09.03.2020г; 

- „Път Консулт“ ООД, гр. Разград, с вх. №0797/09.03.2020г.  

да бъдат допуснати  до следващия етап –  съответствие на техническото предложение с 

предварително обявените условия от Възложителя.  

Комисията взе горните решения с мнозинство. По направените констатации и решения не 

бяха заявени особени мнения. 

Комисията състави настоящия Протокол №1 в съответствие с разпоредбите на чл. 103, ал. 3 

от ЗОП, във връзка с чл.54, ал.7 от ППЗОП. Настоящият протокол е приключен на  25.03.2020г. 

 

 

Председател :…………………. 

                    

 

Членове:  

 

 


