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ПРОТОКОЛ № 2 
 

за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на документите в 

Плик № 2 от офертата, подадена от участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

услуга по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 

И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 

2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”, която обществена поръчка е открита с решение № 29 

от 30.12.2015 г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в 

Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2015-0015 

 

 

Днес, 09.02.2016 г., в 15:00 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-4/09.02.2016 г. на Марин Захариев – зам. кмет на Община Смолян, оправомощен със 

Заповед №РД-0142/05.02.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в следния състав: 

 

Председател:  

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

 

Членове: 

Милена Милкова Хаджиева – ст. юрисконсулт в дирекция ПНО 

Розета Зефирова Буйкова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Албена Раданова Синапова - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Димитър Данчев Настанлиев – директор на дирекция „ФСДБ“  

  

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 10, изр. 2 

от ЗОП. 

  

 1. След като беше установена формалната допустимост на предложението на участника и 

съответствието на документите и информацията в Плик № 1  - „Документи за подбор“ с критериите за 

подбор комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 - „Предложение за 

изпълнение на поръчката” на допуснатия участник и проверка на съответствието му с изискванията на 

възложителя. 

 

 

 

1. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от офертата на 

участника „ХИГО 88“ООД е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 
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Извод за съответствието на офертата на участника с изискванията на възложителя: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице липси и 

несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.13 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т.8.12 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, и същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участника се е придържал точно към обявените от възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 
 

 

 

 

I.  Допуска до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ участника - „ХИГО 88“ООД. 

 

ІІ. Ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 12.02.2016 г. 

/дванадесети февруари две хиляди и шестнадесета година/ от 09:00 часа в заседателна зала № 343, 

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

България № 12, за която дата и час участника да бъде уведомен посредством съобщение в профила на 

купувача. 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 09.02.2016 г. 

 

 

 

Председател: 

инж. Васка Караджова  

положен подпис 
/………………..................../ 

Членове: 

Милена Хаджиева 

положен подпис 
/………………..................../ 

Розета Буйкова  

положен подпис 

/………………..................../ 

Албена Синапова  

положен подпис 
/………………..................../ 

Димитър Настанлиев  

положен подпис 
/………………..................../ 

 
 


