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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯКИМОВО 
3640 с. Якимово     тел.09742/2323,09742/9900 

ул.”Европа” № 8    факс 09742/9900,9906 

e-mail: qkimovo@net-surf.net  

 

 
 

  

П Р О Т О К О Л по чл.97, ал.4 от ППЗОП 

ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 

ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от 

ЗОП, събиране на оферти с обява за възлагане на услуга с предмет: „Избор на изпълнител 

за проектиране и авторски надзор на обекти: „РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И 

ОБОРУДВАНЕ НА ЦДГ „СЛЪНЧИЦЕ“ В С. ЯКИМОВО И РЕМОНТ НА ОУ“Д-Р 

ПЕТЪР БЕРОН“ С.ЯКИМОВО” 

                                                                          

Днес, 18.01.2018 г., в 15:30 часа в заседателната зала в сградата на общинска 

администрация с.Якимово, съгласно Заповед № 5 /18.01.2018 г. на д-р Георги Георгиев - 

Кмет на Община Якимово, се събра Комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите в редовния си състав, както следва: 

   

   Председател:  

Константин Владов – заместник кмет на община Якимово 

 и членове:  

1. Кремена Данева – юрист, външен експерт, ВЕ-87 

2. инж.Иван Пасков – д-р дирекция СИР и ТСУ 

3.  Даниела Кръстева –гл.счетоводител и гл.експерт „ОП” 

4.  Борис Борисов – гл.спец.в дирекция”СИР и ТСУ” 

 

На председателя на комисията бяха предадени постъпилите оферти заедно с регистър на 

получените оферти, за което беше съставен и подписан приемо-предавателен протокол 

съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП. 

Заседанието на комисията е публично съгласно разпоредбата на чл.97, ал.3 от ППЗОП. В 

обявения час за участие в публичната част от заседанието, на посоченото място не се 

явиха лица, имащи право съгласно ЗОП и ППЗОП да присъстват на заседанието на 

комисията.  

До крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението по настоящата 

обществена поръчка, съгласно Регистър на получените оферти са подадени 4 /четири/ 

оферти, както следва: 

 
№  УЧАСТНИК  вх.№ и Дата на подаване  

 

забележка 

1. «Вип Проект БГ» ЕООД 160 / 16.01.2018г. - 11:30 часа - 
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2. «Тобо-Проджект» ЕООД 163 / 16.01.2018г. – 14:30 часа - 

3. «Стебо Дизайн» ООД 165 / 17.01.2018г. – 09:00 часа - 

4. «Иси 09» ООД 170 / 17.01.2018г. – 13:00 часа - 

 

След като се запознаха с регистъра на подадените оферти за участие, всеки от 

членовете на Комисията попълни и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които са 

приложени към настоящия протокол. 

 

Офертите са постъпили в запечатани, непрозрачни пликове, маркирани, съгласно 

изискванията на Възложителя.  

 

  Не са постъпили оферти след крайния срок. 

 

С оглед изпълнение на задължителните подготвителни действия от работата на 

комисията и констатиране наличието на всички необходими условия за редовно провеждане 

на заседание по реда на ППЗОП, председателят на комисията пристъпи към отваряне на 

офертите по реда на тяхното постъпване. Председателят на комисията отвори офертите на 

участниците, последователно, като установи за всяка от тях: наличие на документи за 

подбор, техническо предложени и предлагани ценови параметри. Бяха обявени направените 

от участниците ценовите предложения за дейностите, включени в предмета на възлаганата 

поръчка. С това се изпълниха предписаните в чл.97, ал.3 от ППЗОП действия. 

 

С това заседанието на комисията приключи в 15:50 часа, същото беше закрито, а 

председателят и членовете на комисията взеха единодушно решение да продължат работата 

си по разглеждане на офертите на участниците на 24.01.2018 г. от 11.30 часа. 

 

Комисия:  

 

Председател:   /п/   

  /Константин Владов/ 

 

Членове:   /п/     /п/ 

  /Кремена Данева/   /инж.Иван Пасков/ 

 

   /п/      /п/ 

 Даниела Кръстева.                  Борис Борисов 

 

 

 

 

 

 

 


