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ПРОТОКОЛ № 3 
 

за разглеждане и проверка за съответствие на техническите предложения с 

обявените от възложителя условия на допуснатите участници в процедура по 

възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА“ по реда на Част II от ЗОП – чрез 

открита процедура, с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ 

НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, 

която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 4 от 31.03.2020 г. 

вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки 

при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-

2020-0001 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка 

и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3039  

 

Днес, 14.10.2020 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на 

третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. 

България № 12, в изпълнение на заповед № ОП-14/31.08.2020г. на Николай Тодоров 

Мелемов-кмет на Община Смолян, се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

Петър Бакларов – юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян; 

Членове: 

Розета Буйкова - гл. специалист дирекция СИиОС в община Смолян; 

Росица Пашова – гл. специалист в дирекция СИиОС в община Смолян; 

  

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и 21 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 1. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника, за който беше установено, че отговаря на изискванията за лично състояние и 

на критериите за подбор. 

                                                           
1 На основание разпоредбите на § 12 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците във връзка с § 131, ал.3 от Преходните и 

заключителните разпоредби към Закона за обществените поръчки настоящата обществена поръчка, 

при спазване на изрично посочените в тези норми изключения, се провежда съгласно реда, действащ до 

1 ноември 2019 г.. Отчитайки отразените в горепосочените разпоредби изключения, при позоваването 

на разпоредби от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила до 1 ноември 2019 г.. 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3039
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 На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали техническото 

предложение е подготвено и представено в съответствие с изискванията на ЗОП, 

документацията за участие в процедурата и техническите спецификации: 

 

 

  

2. При разглеждането на техническата оферта не се установи необходимост от искане 

на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените констатации комисията 

единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 
I. На  основание  чл.57,  ал.1  от  ППЗОП  допуска участника -  ДЗЗД 

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СМОЛЯН“ до отваряне 

на ценовото му предложение. 

 

II. Ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 19.10.2020 

г. от 10:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

 

1.1. ДЗЗД „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СМОЛЯН“ 

 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:  

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2  и Декларации, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвени съгласно Образец 

№ 3. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените 

условия на поръчката: - техническото му предложение е валидно, изготвено е съгласно 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до  отваряне на 

ценовото предложение. 
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административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 

12, за която дата и час участниците да бъдат уведомени своевременно посредством 

съобщение в профила на купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 14.10.2020 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

Петър Бакларов (положен подпис) 

 

 

Членове 

 

Розета Буйкова (положен подпис) 

 

Росица Пашова (положен подпис) 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията, като същите 

са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

 


