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ПРОТОКОЛ № 3 

за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

 

„Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –

Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара 

номерация на пътя 

 

Днес 19.12.2014 година от 11:00 часа в заседателна зала  на Общинска администрация – Якимово,  адрес 

– обл.Монтана , с.Якимово, ул.”Европа” № 8 се проведе заседание на Комисия назначена със Заповед № 

136/06.11.2014 година на Кмета на Община Якимово за провеждане на открита процедура  за възлагане на 

обществена поръчка с предмет – „Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–

Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 

Якимово – Комощица – стара номерация на пътя 

Комисията е в състав  

Председател : Константин Василев Владов – Заместник кмет. 

Членове  :  

1. Теменужка Стоянова Минева- Външен експерт – Инженер транспортно строителство - / ВЕ 

3475 17.12.2013 г./; 

2. Сема Бутрева- външен експерт – Юрист; 

3. Петър Първанов- външен експерт –Юрист; 

4. Инж.Иван Пасков- Директор на дирекция „СИР и ТСУ”; 

 

На заседанието на комисията присъстваше упълномощен представител на участника 

„Пътинженеринг – М” АД – Ивайла Николова Пехлева. 
Преди отварянето на ценовите оферти председателят на комисията уведоми  присъстващите , че 

Комисията е предложила за отстраняване от по нататъшно участие в откритата процедура на основание 

чл.69, ал.1 , т.3 от ЗОП участниците-  

1. „Джи Пи Груп” ООД 

2. ДЗЗД„Якимово Пътища 2014”; 

3. Сдружение „ Инфра Якимово 2014”; 

4.”БАРС”АД 

5. „Пътинженеринг-М”АД; 

6. Обединение„Якимово” ; 

7.ДЗЗД”Комощица инфра 2014”; 

8.СД”Гарант-90-Цонев и сие”; 

9.”Мегаинвест Холд” ЕООД. 

В съответствие с разпоредбите на чл.69а, ал.4 от ЗОП, Председател на комисията съобщи 

резултатите от оценяването на офертата по технически показатели на допуснатия участник 

ДЗЗД”Пътища Якимово” , а именно както следва :  

Оценка на офертата на ДЗЗД„Пътища Якимово”  по  подпоказател  А.   „Технологична 

последователност на строителните процеси „ – ТА - 6 т.  

Оценка на офертата на ДЗЗД„Пътища Якимово”  по  подпоказател  Б.   „Управление на 

риска „ – ТБ – 6 т. 

Общо точки по показател „Техническа оценка” Т – 50  т. 

Комисията премина към отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” на допуснатия участник                 

ДЗЗД„Пътища Якимово”.   

1. ДЗЗД”Пътища Якимово”  

- Крайна цена без вкл.ДДС – 3 842 299,70 лв. /три милиона осемстотин четиридесет и две хиляди 

двеста деветдесет и девет лева и седемдесет стотинки/.  

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание. Комисията премина към проверка на 

наличието и редовността на представените от участника документи в Плик № 3 „Предлагана цена” , 

съгласно изискванията на възложителя /  
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