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Одобрявам,                положен подпис и печат 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ:_____________ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

   
 

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТИГНАТИ ДОГОВОРЕНОСТИ 
 

 от проведено договаряне с "ЕКО СВЯТ 2" ДЗЗД на 21.12.2015 г. от 13:00 часа в 

сградата на община Смолян  в гр. Смолян, бул. „България” № 12. 

 

 

Относно: Заповед № 2791/21.12.2015 г. на Кмета на Община Смолян, във връзка с 

Решение № 27 от 14.12.2015 за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по 

реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление, с предмет: 

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ НА 

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО 

”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА 

СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”, по 

сключен договор с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО ”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН 

- ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”, което решение е вписано в Регистъра за 

обществените под № 00092-2015-0014. 

 

 

Днес, 21.12.2015 г. в изпълнение на Заповед № 2791/21.12.2015 г. на Кмета на Община 

Смолян се събра комисия в състав: 

 

 

 І. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

 

 Председател:  

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

 Членове: 

 Симеон Велинов – юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян  

 Инж. Диана Калайджиева – гл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 92а, ал. 2 от ЗОП. 
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ІІ.КОМИСИЯТА НАПРАВИ СЛЕДНИТЕ КОНСТАТАЦИИ: 

 

1. Изпратена е покана за договаряне до един участник – "ЕКО СВЯТ 2" ДЗЗД. 

2. Регистрирано е предложение за участие в процедурата от един участник, както следва: 

3. Вх. № ДЛ 008735_001 от 21.12.2015 г. – 12.31 ч. от "ЕКО СВЯТ 2" ДЗЗД. 

3.1 Членовете на комисията представиха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП, които са 

приложени към настоящия протокол. 

4. На заседанието присъства управителя на "ЕКО СВЯТ 2" ДЗЗД – Величко Минев. 

5. След като установи легитимацията на представителя на участника комисията разгледа 

представените в предложението му документи за договарянето, съгласно ЗОП и условията 

на Възложителя посочени в поканата. 

 

 От "ЕКО СВЯТ 2" ДЗЗД  са представени следните документи за участие в процедурата: 

– Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от Участника;  

– Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено, съгласно образец № 1; 

– Ценово предложение – изготвено, съгласно образец № 2; 

– Остойностена количествена сметка – изготвена, съгласно образец № 3 с приложени към 

нея анализи на единични цени. 

– Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – изготвени, съгласно образец № 4 – 3 /три/ броя ; 

 

 Наличието и редовността на представените от участника документи и липсващите 

документи или констатираните нередовности са, както следва: 

 От "ЕКО СВЯТ 2" ДЗЗД  са представени всички изискуеми от възложителя документи 

съгласно поканата за участие и същите са редовни. 

 

 ІІІ. ДОГОВАРЯНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА С ДЗЗД 

„СПОРТ ЗА СМОЛЯН” 

 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на предварителната оферта на поканения 

участник "ЕКО СВЯТ 2" ДЗЗД, включваща техническо и ценово предложение за 

изпълнение на поръчката, която бе установено да е със следното съдържание: 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено, съгласно образец 

№1, както следва: 

 Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е: 

180 /словом сто и осемдесет/ календарни дни, считани от извършването на подписване 

на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна 

площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а 

от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството 

(обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, 

ал.2 от Закона за устройство на територията. 

 Гаранционните срокове на изпълненото строителство са съгласно определените в чл.20, 

ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. 

 Ценово предложение – изготвено, съгласно образец № 2, както следва: 

 Ценово предложение за изпълнение на поръчката, в размер на: 278 067.91 лева /словом 

двеста седемдесет и осем хиляди и шестдесет и седем лева и деветдесет и една 

стотинки/ без ДДС. 

 При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи участникът 

е посочил следните ценови показатели: 
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 часова ставка – 2.50 лева/час;  

 допълнителни разходи за труд - 80 %;  

 допълнителни разходи за механизация - 10%;  

 доставно-складови разходи - 10%; 

 печалба - 10%. 

 Участникът се задължава при условие че бъде избран за изпълнител на настоящата 

обществена поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на 

задълженията по договора в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на договора без 

ДДС. 

 Останалите клaузи на договора са съгласно проект на договор, съставляващ 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

 

Комисията установи, че техническото и ценовото предложение съответстват на 

изискванията на ЗОП, приложимите други нормативни актове, както и на тези, определени от 

възложителя в поканата за участие, остойностената количествена сметка е пълна и вярна, 

изчисленията и извършените калкулации в нея са извършени коректно и точно, без 

отклонения. 

 

  След проведени разговори, преговори, даване на пояснения и направени 

констатации, се установи че техническото и ценовото предложение на участника са валидни и 

съобразени с изискванията на нормативните актове и с тези, определени от възложителя, като 

между поканения участник "ЕКО СВЯТ 2" ДЗЗД и комисията бяха постигнати 

договорености за изпълнението на обществената поръчка с предмет: „ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО 

”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА 

СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”, по 

сключен договор с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО ”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН 

- ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”, както следва: 

 

 Срок за изпълнение на поръчката, в размер на: 180 /словом сто и осемдесет/ 

календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 

строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за 

устройство на територията. 

 Гаранционните срокове на изпълненото строителство са съгласно определените в чл.20, 

ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. 

 Ценово предложение за изпълнение на поръчката, в размер на: 278 067.91 лева /словом 

двеста седемдесет и осем хиляди и шестдесет и седем лева и деветдесет и една 

стотинки/ без ДДС. 

 Участникът се задължава при условие че бъде избран за изпълнител на настоящата 

обществена поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на 

задълженията по договора в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на договора без 

ДДС. 
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 Останалите клaузи на договора са съгласно проект на договор, съставляващ 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

 

          Комисията приключи своята работа в 15.00 часа на 23.12.2015 година. 

 

  

Председател: 

инж. Васка Караджова  
 положен подпис 

/………………..................../ 

Членове: 

Симеон Велинов  
положен подпис 

/………………..................../ 

инж. Диана Калайджиева  

положен подпис 

/………………..................../ 

Представител на участника: 

 

Величко Минев 
 положен подпис и печат 

/………………..................../ 

 

 

 

 Настоящият протокол е технически съставен на 23.12.2015 и е предаден на кмета на 

община Смолян на 23.12.2015  в 16:00 часа. 

 


