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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 № 2 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”, 

 

(продължение на протокол от 18.01.2018 г.) 

                                                                          

Днес, 24.01.2018 г., в 11:30 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 състав, както следва: 

Председател:  

Константин Владов – заместник кмет на община Якимово 

 и членове:  

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

2. Габриела Тодорова –старши счетоводител 

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

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

за да продължи разглеждането и оценката на офертите, постъпили по публикувана 

Обява № 28 / 08.01.2018 година за възлагане на обществена поръчка 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”, като извърши преглед на приложените документи от 

участниците и прецени съответствието им с поставените от възложителя критерии за 

подбор. 

 

Работата на комисията мина по един и същи ред за всяка от офертите, по реда на тяхното 

постъпване. Резултатите от работата на комисията и взетите решения са както следва: 

Оферта на  участник № 1 – «ВИП ПРОЕКТ БГ» ЕООД 

Съдържание на офертата на участника:  

Участникът е окомплектовал офертата си за участие с всички изискуеми съгласно 

указанията на възложителя документи по образец, които са редовно попълнени. 

Приложени са редовни от външна страна техническо и ценово предложения. 

mailto:qkimovo@net-surf.net


2 

 

Нередовности в офертата: 

При преглед на посочената информация, декларираща съответствие на участника с 

критериите за подбор не се установиха нередовности в офертата. 

Липсващи документи:  

 Не се констатират липсващи документи в офертата на участника. 

 

От предоставената информация и приложените допълнително от участника документи се 

установява, че същият покрива поставените от възложителя минимални изисквания за 

подбор, поради което, единодушно комисията взе решение: Офертата на участника „ВИП 

ПРОЕКТ БГ“ ЕООД се допуска до следващия етап в процедурата – разглеждане и оценка на 

техническото предложение на участника. 

 

Оферта на участник № 2 – «ТОБО-ПРОДЖЕКТ» ЕООД 

Съдържание на офертата на участника:  

Участникът е окомплектовал офертата си за участие с всички изискуеми съгласно 

указанията на възложителя документи по образец, които са редовно попълнени. 

Приложени са редовни от външна страна техническо и ценово предложения. 

Нередовности в офертата: 

При преглед на посочената информация, декларираща съответствие на участника с 

критериите за подбор се установи липса на информация, както следва:  

В заявлението си за участие, т.2, участникът е декларирал наличие на застраховка 

„Професионална отговорност в проектирането“, като е посочил застраховател, номер на 

полица, дата на сключване и срок на валидност. Участникът не е посочил 

застрахователната сума на същата, с оглед на което не може да бъде установено от 

комисията същата дали покрива стойността за обекти от категорията, съгласно 

предмета на обществената поръчка. 

Посочената информация е съществена с оглед съответствие на участника с критериите за 

подбор, поставени от възложителя, поради което и на основание чл. 54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, се дава възможност на участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да предостави допълнителни документи за доказване съответствието си 

с критериите за подбор, а именно: 

1. Попълнено Заявление за участие с посочената липсваща информация – 

застрахователна сума по посочената от него застраховка „Професионална 

отговорност в проектирането“. 

 

Липсващи документи:  

 Не се констатират липсващи документи в офертата на участника. 

 

Оферта на участник № 3 – «СТЕБО ДИЗАЙН» ООД 

Съдържание на офертата на участника:  

Участникът е окомплектовал офертата си за участие с всички изискуеми съгласно 

указанията на възложителя документи по образец, които са редовно попълнени. 

Приложени са редовни от външна страна техническо и ценово предложения. 

Нередовности в офертата: 

При преглед на посочената информация, декларираща съответствие на участника с 

критериите за подбор се установи липса на информация, както следва:  
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Участникът, в представеното Приложение № 1 към заявлението си за участие е 

представил списък от експерти – проектанти с пълна проектантска правоспособност, 

като за същите в графа „професионална квалификация“ не са попълнени изисканите от 

възложителя в указанията към участниците данни за: „Образование (степен, 

специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална 

квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател; 

Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в 

проекти сходни с предмета на поръчката)“. С оглед поставеното изискване, комисията 

изисква от участника да представи допълнителна информация, включваща описаното 

съдържание. 

 

Посочената информация е съществена с оглед съответствие на участника с критериите за 

подбор, поставени от възложителя, поради което и на основание чл. 54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, се дава възможност на участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да предостави допълнителни документи за доказване съответствието си 

с критериите за подбор, а именно: 

1. Допълнено Приложение № 1 – списък на експертите към Заявление за участие с 

посочената липсваща информация. 

 

Липсващи документи:  

 Не се констатират липсващи документи в офертата на участника. 

 

Оферта на участник № 4 – «ИСИ 09» ООД 

Съдържание на офертата на участника:  

Участникът е окомплектовал офертата си за участие с всички изискуеми съгласно 

указанията на възложителя документи по образец, които са редовно попълнени. 

Приложени са редовни от външна страна техническо и ценово предложения. 

Нередовности в офертата: 

При преглед на посочената информация, декларираща съответствие на участника с 

критериите за подбор се установи липса на информация, както следва: 

1)В заявлението си за участие, т.2, участникът е декларирал наличие на застраховка 

„Професионална отговорност в проектирането“, като е посочил застраховател, номер на 

полица и обхват. Участникът не е посочил застрахователната сума на същата, както и 

срок на валидност, с оглед на което не може да бъде установено от комисията същата 

дали е валидна, съгласно условията на обществената поръчка. 

2) В заявлението си за участие, т.3, участникът не е посочил 

Възложителите/Получателите на посочените като изпълнени сходни с предмета на 

поръчката дейности/услуги. Комисията преценя същото като нередовност с оглед 

изискването на ЗОП за начините на доказване изпълнението на конкретно поставения 

критерий за подбор, съответно пренесено и в условията за участие, а именно – посочване 

на получателите на услугите, сходни с предмета на поръчката. 

3) Участникът, в представеното Приложение № 1 към заявлението си за участие е 

представил списък от експерти – проектанти с пълна проектантска правоспособност, 

като за същите в графа „професионална квалификация“ не са попълнени изисканите от 

възложителя в указанията към участниците данни за: „Образование (степен, 

специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална 

квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател; 

Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в 
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проекти сходни с предмета на поръчката)“. С оглед поставеното изискване, комисията 

изисква от участника да представи допълнителна информация, включваща описаното 

съдържание. 

 

Посочената информация е съществена с оглед съответствие на участника с критериите за 

подбор, поставени от възложителя, поради което и на основание чл. 54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, се дава възможност на участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да предостави допълнителни документи за доказване съответствието си 

с критериите за подбор, а именно: 

1. Попълнено Заявление за участие с посочената липсваща информация. 

2. Допълнено Приложение № 1 – списък на експертите към Заявление за участие с 

посочената липсваща информация. 

 

Липсващи документи:  

 Не се констатират липсващи документи в офертата на участника. 

  

Посочените в настоящия протокол допълнително изискани информация и документи 

следва да бъдат представени на комисията за разглеждане и оценка на офертите, в указаните 

срокове, чрез депозирането им в деловодството на община Якимово, в рамките на работното 

време на общинска администрация, на адрес: община Монтана, с.Якимово, ул.Европа № 8. 

 

 Документите следва да се окомплектоват в запечатана непрозрачна опаковка, ясно 

обозначена с текст, съдържащ информация за: наименование на обществената поръчка, 

данни за подател, възложител, с указанието „Допълнително представени документи към 

оферта с вх. №……….. за участие в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП“.  

Комисията ще се придържа стриктно към правилата на ЗОП и ППЗОП при разглеждане на 

допълнително представените оферти, като няма да приеме изменение в техническите 

предложения на участниците. 

 Работата на комисията ще продължи след изтичане на дадените на участниците 

срокове за представяне на допълнителни документи съгласно указанията. 

 

 Настоящият протокол се състави и подписа на 24.01.2018 г. и следва да се публикува в 

профил на купувача на възложителя и да се изпрати на участниците на посочените от тях 

адреси за кореспонденция. 

 

Комисия:  

 

Председател:   /п/   

  /Константин Владов/ 

 

Членове:   /п/     /п/ 

  /Кремена Данева/   /Габриела Тодорова/ 

 

   /п/      /п/ 

 Даниела Кръстева.                  Борис Борисов 

 


