
 

 

П Р О Т О К О Л  

от дейността на комисия, назначена със Заповед  № 75/14.05.2014 г. 
 

за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в обществена поръчка с предмет 
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ №HKV 3110/HKV 2224 ОТ С.ДОЛНИ 
ГЛАВАНАК - РАЗКЛОН С.ГОЛЯМА ДОЛИНА - КРЪСТОВИЩЕ С.МАЛКО 
БРЯГОВО - С.БОРИСЛАВЦИ ОТ КМ.0+000 ДО КМ.6+550", открита на  основание 

чл.14, ал.3 от ЗОП. 
 
Днес, 14.05.2014 г. в 13:00ч. в сградата на Общинска администрация - Маджарово, 
находяща се на ул."Петър Ангелов" № 1 на основание Заповед № 75/14.05.2014 г. на Кмета 
на Община Маджарово се събра комисия в състав: 
 

Състав на комисията: 

Председател: 
ЖивкоГенчев Генев , ЕГН6602098563, 
Адрес: гр.Хасково, ул.”Св.Св.Кирил и Методии” №82 
Квалификация – правоспособен юрист 
Членове: 
 
1.Иван Тенчев Семерджиев, ЕГН 7502122360 
Адрес: гр.Хасково, бул. ”Г.С.Раковски” 32, Б, 1, 1 
на длъжност Директор дирекция ”УТЕПОР” при община Маджарово 
квалификация – магистър „Финанси и счетоводство” 
 
2.Минка Христозова Димова, ЕГН5312158477  
Адрес: гр.Маджарово, ул. ”Петър Ангелов” бл.16, вх.Б 
на длъжност главен експерт „Бюджет и местни приходи” при община Маджарово 
квалификация – специалист „Счетоводство на промишлеността и строителството” 
3.Живко Иванов  Боговски 
Адрес: гр.Кърджали, ул. „Стефан Караджа” №24 
на длъжност: Главен експерт при Агенция „Пътна инфраструктура” 
квалификация – инж. „Транспортно строителство” 
4.Руен Василев Бахчеванов, ЕГН 5910128500  
Адрес: гр.Хасково, ул. ”Стара планина” №28, ап.38 
на длъжност главен експерт„Устройство на територията” при община Маджарово 
квалификация – магистър „Промишлено и гражданско стройтелство” 
с цел разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в  открита процедура с 
предмет "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ №HKV 3110/HKV 2224 ОТ 
С.ДОЛНИ ГЛАВАНАК - РАЗКЛОН С.ГОЛЯМА ДОЛИНА - КРЪСТОВИЩЕ 
С.МАЛКО БРЯГОВО - С.БОРИСЛАВЦИ ОТ КМ.0+000 ДО КМ.6+550" 
Комисията получи от бенефициента списък на представените оферти. 
Председателят на комисията прочете на членовете имената на кандидатите. 

След като научиха имената на кандидатите всички членове на оценителната комисия 
подписаха Декларации за безпристрастност и поверителност по чл. 35, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 
ЗОП 

При отваряне на офертите не присъстваха кандидатите или техни упълномощени 
представители. 
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Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на тяхното 
постъпване и проверка съответствието на офертите със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от 
ЗОП: 

В изпълнение на разпоредбите на чл.68, ал.4 от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне 
на  офертите по реда на тяхното постъпване и провери за наличието на три отделни 
запечатани плика, при което се констатира, че и трите подадени оферти съдържат 3 /три/ 
отделни запечатани плика, съответно: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор"; Плик № 
2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката"; Плик № 3 с надпис "Предлагана 
цена". 

Тъй, като на заседанието не присъстваха представители на участниците или техни 
упълномощени представители, трима от  членовете на комисията подписаха Пликове №3 
на участниците в откритата процедура. 

Комисията на основание чл.68, ал.5 от ЗОП, пристъпи към отваряне на Пликове №2 на 
участниците и трима от членовете на комисията подписаха всички  документи съдържащи 
се в тях. След отваряне на Пликове №2 на участниците и подписването на всички  
документи съдържащи се в тях комисията пристъпи към отваряне на Пликове №1 на 
участниците и извършване на проверка за съответствие със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от 
ЗОП и изискванията на възложителя, при която се установи следното:  

Подадени са оферти както следва, 

1.Оферта вх.№ 1139/ 12.05.2014 г. 16:38 часа., подадена от „ПЪТСТРОЙ” ООД – СТАРА 
ЗАГОРА  
2. Оферта № 1146/ 13.05.2014 г. 12:00 часа, подадена от „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - 
ПЛОВДИВ  
3.Оферта №1149/ 13.05.2014 г.,16:20 часа, подадена от ГД”АБ-СТРОЙ” - ХАСКОВО 
 
Резултати от работата на комисията при проверката на Пликове №1 на участниците за 
съответствие със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП и изискванията на възложителя: 

При проверката на Оферта вх.№ 1139/ 12.05.2014 г. 16:38 часа., подадена от „ПЪТСТРОЙ” 
ООД – СТАРА ЗАГОРА, за съответствие със изискванията посочени в указанията към 
участниците на документацията за участие в откритата процедура за възлагане 
обществена поръчка и със списъка по 56, ал.1, т.14 от ЗОП се установи, че са приложени 
всички изисквани документи, но приложните Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП 
не са в съответствие с образците, съгласно Решение за промяна №57 от  28.04.2014 г. на 
възложителя /публикувано в РОП на 28.04.2014 г. ID №601276/, което е отразено в 
контролен лист за пълнота на документите, съдържащи се в Плик №1 от офертата на 
ПЪТСТРОЙ” ООД – СТАРА ЗАГОРА, подписан от председателя и членовете на 
комисията, неразделна част от настоящя протокол.  
При проверката на Оферта вх№1146/ 13.05.2014 г. 12:00 часа, подадена от 
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - ПЛОВДИВ, за съответствие със изискванията посочени в 
указанията към участниците на документацията за участие в откритата процедура за 
възлагане обществена поръчка и със списъка по 56, ал.1, т.14 от ЗОП се установи, че са 
приложени всички изисквани документи, което е отразено в контролен лист за пълнота на 
документите, съдържащи се в Плик №1 от офертата на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - 
ПЛОВДИВ, подписан от председателя и членовете на комисията, неразделна част от 
настоящя протокол. 
При проверката на Оферта вх№1149/ 13.05.2014 г.,16:20 часа, подадена от 
ГД”АБ-СТРОЙ” - ХАСКОВО, за съответствие със изискванията посочени в указанията 
към участниците на документацията за участие в откритата процедура за възлагане 
обществена поръчка и със списъка по 56, ал.1, т.14 от ЗОП се установи, че са приложени 
всички изисквани документи, което е отразено в контролен лист за пълнота на 
документите, съдържащи се в Плик №1 от офертата на ГД”АБ-СТРОЙ” - ХАСКОВО, 
подписан от председателя и членовете на комисията, неразделна част от настоящия 
протокол. 

След извършената проверка за за пълнота на документите, съдържащи се в Плик 
№1 от офертите на участниците в процедурата, комисията единодушно реши, на 
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основание чл.68, ал.8  от ЗОП настоящия протокол да бъде изпратен до всички участници 
в процедурата и  ще продължи своята работа,  след получаване на декларациите по чл.47, 
ал.1, 2 и 3 от ЗОП от    участника в процедурата „ПЪТСТРОЙ” ООД – СТАРА ЗАГОРА.  

Заседанието на комисията приключи в 17:00 ч. Ново заседание за продължаване на 
работата на комисията ще се насрочи и проведе в периода от 15.05.2014 до 16.06.2014 г. 

Приложения: 

1. Декларации за безпристрастност и поверителност. 

2. Контролни листа за пълнота на документите, съдържащи се в Плик №1 от 
офертите на участниците в откритата процедура 

 
 
 
Особено мнение на член на комисията: няма 
 
Комисия: 
 
Председател:       Възложител:................................ 
 
Членове:                   /инж.Милко Армутлиев/ 
 
1.         Дата:14.05.2014 г. 
 
2.. 
 
3. 
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