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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  

 

 
Утвърдил :зал.подпис на основ. чл.2 ЗЗЛД 

 

дата 09.07.2019 г. 

/д-р. Георги Георгиев – 

 Кмет на община Якимово/ 

 

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 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР 

БЕРОН” В С.ЯКИМОВО, ОБЩИНА ЯКИМОВО“, съгласно Обява № 33 от 20.06.2019г.  

                                                                          

Днес, 05.07.2019 г., в 14:15 часа в заседателната зала в сградата на общинска 

администрация с.Якимово, съгласно Заповед № 132 / 05.07.2019 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:  

Цветомира Йорданова – секретар на община Якимово 

 и членове:  

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

2. Петко Петков – гл.спец в дирекция СИР и ТСУ 

 

На председателя на комисията бяха предадени постъпилата оферта 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 на заседанието не се явиха желаещи да 

присъстват други лица. 

 

До крайния срок за получаване на оферти, включително след изтичане на срока след 

удължаване съгласно информация за удължаване на срока за получаване на оферти, а 

именно – 04.07.2019г., 16:30 часа, съгласно Регистър на получените оферти е подадена 1 

/една/ оферта, както следва: 

 
№  УЧАСТНИК  вх.№ и Дата на подаване  

 

забележка 

1. «ТЕКОМ ИНВЕСТ» ЕООД 1789/ 01.07.2019г., 11:00 часа  -  
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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. 

 

Офертата е постъпила в запечатана, непрозрачена опаковка, маркирана, съгласно 

изискванията на Възложителя. Не са постъпили оферти след крайния срок.  

 

С оглед предписаните задължителни действия на комисията, председателят на комисията 

пристъпи към последователно отваряне на постъпилите оферти и обявяване на ценовите 

предложения на участниците. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата и нейното 

окомплектоване при условията на редовно заседание, като констатациите за това са описани 

в настоящия протокол. 

 

УЧАСТНИК № 1: « ТЕКОМ ИНВЕСТ » ЕООД: 

 

Ценово предложение : 99 245,63 лева /деветдесет и девет хиляди двеста четиридесет 

и пет лева и шестдесет и три стотинки /без ДДС 

 

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. От 

предоставената информация и приложени документи се установява, че участникът отговаря 

на условията – критерии за подбор – както относно личното му състояние, така и относно 

професионалните възможности за изпълнение на поръчката. 

Приложени са редовни техническо и ценово предложения, които обхващат всички 

елементи/артикули/обекти, заложени от възложителя като подлежащи на доставка. 

 

Съответствие с критериите за подбор на възложителя: 

Видно от попълнената информация в офертата на възложителя, същият покрива 

поставените минимални изисквания за подбор, поставени в одобрените условия на 

процедурата. 

Липсващи документи:  

 Не се констатират липсващи документи/информация в офертата на участника. 

Нередовности в офертата: 

Не се констатират нередовности в офертата на участника. 

 

С оглед констатациите по-горе, комисията единодушно взе следното решение:  

ДОПУСКА офертата на участника «ТЕКОМ ИНВЕСТ» ЕООД до разглеждане и оценка 

на техническото и ценовото предложение, представено за участие в настоящата обществена 

поръчка.  

Техническото предложение на участника включва: срок за изпълнение от 50 (петдесет) 

календарни дни. Представени са към същото Линеен график, Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията. Представен е подход, организация и технологична 

последователност за отделните видове дейност, с посочени отговорности на изпълнителя. 

Описана е комуникацията с Възложителя, мерки за контрол върху качеството, описани са 

основните етапи (последователност) за изпълнение на строителството. Дадено е виждането 

на участника за съответствие с изискванията на правилата за безопасност. В раздел „срок за 

за изпълнение на проекта“ е анализиран представения линеен график за изпълнение на 
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поръчката. Описани са мерки за намаляване на затрудненията на посещаващите в сградата 

по време на извършване на СМР, мерки за постигане опазване на околната среда. 

Представена е организацията на участника за управление на дейностите, като е онагледена с 

органограма на строежа и описание на отговорностите на инженерно-техническия състав. 

Дадени са особеностите при организацията на строителна площадка. В табличен вид са 

представени техническите и трудовите ресурси (които участникът предвижда) и тяхната 

взаимосвързаност за изпълнение на всеки вид дейност от предмета на поръчката. 

Допълнително е дадено описание на възможни рискове и мерки за забавено изпълнение на 

СМР.  

Представеното предложение с документите към него беше разгледано подробни и се 

премина към прилагане на одобрената методика за оценка, като резултатите са както следва: 

ОЦЕНКА на техническото предложение – по Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) – съгласно методиката за оценка: 50 точки 

МОТИВИ: С оглед на разгледаното предложение, за същото може да се направи извод, 

че: отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на 

задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира 

навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата 

спецификация. За същото се откриват и са валидни УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях 

изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са 

дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и 

оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата. 

 3. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, 

действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи 

за изпълнение за гарантиране на качество на изпълнението. 

 4. Представени са конкретни мерки за осигуряване на навременно изпълнение в 

съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, 

стандарти и практики, обосновава повишване на ефективността при изпълнението на 

поръчката. 

По разбиране на комисията, условието по т.2. Формулирани са конкретно предложени 

технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро 

качество на изпълнението, не е валидно за офертата, доколкото липсва изрично и ясно 

дефиниране на подходите за изпълнени в цялост. 

 

ОЦЕНКА на ценово предложение – по Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп) 

– единствена получена оферта, като такава в рамките на прогнозната стойност, определена 

от Възложителя, се преценява като най-ниска цена и получава максимален брой точки по 

показателя – 40 точки. 

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп = 50 + 40 = 90 точки 

 

Офертата на участника «ТЕКОМ ИНВЕСТ» ЕООД, при комплексна оценка от 90 точки, 

се класира на първо място. 

 

Класираният на първо място участник «ТЕКОМ ИНВЕСТ» ЕООД, ЕИК: 202623336 се 

предлага на възложителя за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР 
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БЕРОН” В С.ЯКИМОВО, ОБЩИНА ЯКИМОВО“, съгласно Обява № 33 от 20.06.2019г. 

Комисията приключи своята работа на 05.07.2019 г. в 16:30 часа.  

 

Протоколът беше изготвен и подписан от всички членове на комисията и се предава на 

възложителя за утвърждаване. 

 

Комисия:  

 

Председател: зал.подпис на основ. чл.2 ЗЗЛД  

  /Цветомира Йорданова/ 

 

Членове: зал.подпис на основ. чл.2 ЗЗЛД зал.подпис на основ. чл.2 ЗЗЛД 

  /Кремена Данева/   /Петко Петков/ 

 

 

 

 

Предал: зал.подпис на основ. чл.2 ЗЗЛД  Приел :Зал.подпис на основ. чл.2 ЗЗЛД 

 

Дата: 09.07.2019 г.               Дата: 09.07.2019 г. 

 

Цветомира Йорданова    Георги Георгиев – кмет на Община Якимово 

 


