
ДОКЛАД 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 80/18.05.2018 г. на Кмета на 

Община Якимово, за разглеждане, оценка и класиране на подадените в процедура по 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Упражняване на независим строителен надзор на обект: „Реконструкция 

на част от водопроводната мрежа на село Долно Церовене - І-ви етап”” 

 

Резултати от работата на комисията: 

 

Председател: 

Константин Василев Владов – Заместник кмет на община Якимово 

и  

Членове:  

1.  Борис Иванов Борисов – гл.сп. „УТКР“ в дирекция „СИР и  ТСУ“ 

2.  Габриела Кирилова Тодорова – Старши счетоводител в община Якимово 

3.  Огнян Любенов Ненчев– външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП с № ВЕ-365, правоспособен юрист; 

4.  Кремена Асенова Данева – външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП с № ВЕ-87, правоспособен юрист; 

 

2. След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на комисията 

попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към 

доклада) 

 

3. Комисията получи следните оферти, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП: 

 

№ Входящ № Дата Час Фирма 

1. 1287 10.05.2018 г. 13:30 „Институт за управление на програми и 

проекти” ЕООД 

2. 1288 10.05.2018 г. 13:45 „Технострой-инвестконсулт” ЕООД 

3. 1359 17.05.2018 г. 12:00 „ПИН-Радев” ДЗЗД 

 

4. Офертите бяха отворени на публично заседание, като работата на комисията е 

отразена в Протокол № 1/18.05.2018 г. (приложен към доклада). 

 

5. Публичното заседание приключи в 16:00ч. на 18.05.2018 г. 

 

6. След приключване на публичното заседание, комисията разгледа документите по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП и установи следното: 

6.1. Участници по отношение на чиито оферти не са установени непълноти, липси, 

несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол): 

1. „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД; 

2. „Технострой-инвестконсулт” ЕООД; и 

3. „ПИН-Радев” ДЗЗД.. 

6.2. Участници по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси, 

несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол): 

...................................................................................................................................... 

6.3. Възоснова на офертите, комисията взе следните решения: 

Допуска до до разглеждане на Техническо предложение следните участници: 

1. „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД; 

2. „Технострой-инвестконсулт” ЕООД; и 

3. „ПИН-Радев” ДЗЗД.. 



6.3.1. Участници, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за 

подбор: 

................................. 

(посочват се участниците и изискванията, на които не отговарят) 

 

Комисията предлага посочените участници да бъдат отстранени от процедурата. 

 

Техническите предложения на тези участници не подлежат на разглеждане. 

 

6.3.2. Оферти, допуснати до разглеждане и проверка за съответствие с предварителна 

обявените условия: 

1. „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД; 

2. „Технострой-инвестконсулт” ЕООД; и 

3. „ПИН-Радев” ДЗЗД.. 

 

6.3.3. Мотивите за допускане/отстраняване на участниците са изложени подробно в 

протокол – приложение към този доклад. 

 

7. Комисията разгледа допуснатите оферти на свое заседание 23.05.2018 г. Работата на 

комисията е отразена в протокол Протокол № 2/23.05.2018 г. (приложение към този 

доклад). В резултат на това, комисията взе следните решения: 

7.1. Допуска до оценка следните оферти: 

1. „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД; 

2. „Технострой-инвестконсулт” ЕООД; и 

3. „ПИН-Радев” ДЗЗД. 

 

7.2. Отхвърля следните оферти, като несъответстващи на предварително обявените 

условия: 

............................................................................................ 

 

Комисията предлага на Възложителя да отстрани посочените участници. 

Ценовите предложения на посочените участници не подлежат на разглеждане. 

 

7.3. Мотивите за допускане/отстраняване на оферти на участниците са изложени 

подробно в протокол – приложение към този доклад. 

 

8. Комисията извърши оценка на техническите предложения на участниците, както 

следва (и съгласно приложен Протокол): 

1. „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД – ТО е 80 

/осемдесет/ точки; 

2.  „Технострой-инвестконсулт” ЕООД - ТО е 60 /шестдесет/ точки; 

3. „ПИН-Радев” ДЗЗД - ТО е 100 /сто/ точки. 

9. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на 

участниците на 30.05.218 г. от 10:00 ч.  

 

10. Отварянето на ценовите предложения се състоя на посочените в т. 9 дата и час. 

Работата на комисията е отразена в протокол (приложен към доклада). 

 

11. На база на обявените ценови предложения на участниците и след извършената 

оценка на техническите предложения, комисията ги класира в следния ред, като 

оценката на офертите е отразена в протокол (приложение към доклада): 

1 място: „ПИН-Радев” ДЗЗД с комплексна оценка 95,73 (деветдесет и пет 

цяло и седемдесет и три стотни) точки; 

 2 място: „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД с 

комплексна оценка 88 (осемдесет и осем) точки; 



 3 място: „Технострой-инвестконсулт” ЕООД с комплексна оценка 70,77 

(седемдесет цяло и седемдесет и седем стотни) точки. 

12. Комисията предлага договор да бъде сключен с „ПИН-Радев” ДЗЗД, класиран на 

първо място в процедурата. 

 

13. В рамките на процедурата са представени следните мостри и/или снимки (ако е 

приложимо). 

 

14. Приложения: 

14.1. Протоколи № 1-3 

 

Комисия: 

      Председател: ………ПП………....... 

       

Членове:1) ………ПП………………. 

       

          2) …………ПП……………. 

       

          3) …………ПП……………. 

       

           4) …………ПП……………. 

30.05.2018 г.                          Възложител:………………ПП………..… 

Дата на получаване                                                   Георги Георгиев - Кмет 

 

Утвърдил:………ПП…………………….. 

Георги Георгиев - Кмет 

 

05.06.2018 г. 

дата на утвърждаване 


