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ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и 

разглеждането на документите и информацията в Плик № 1 с критериите за подбор, 

поставени от възложителя, 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 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-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. 

1-8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 

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

приложени към настоящия протокол. 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за закупена документация за 

участие и подадени оферти следните 

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 

1. Регистрирани предложения – 1 /един/ бр., както следва: 
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№ 
Наименование  

и данни на участника  

 

Регистрационе

н номер на 

предложението 

 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1 
„ХИГО 88“ООД 

гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ №  19 ;  
ДЛ000939 04.02.2016 г. 10:20 ч. 

 

2. Подаденото предложение е постъпило в срока, определен в обявлението за 

обществена поръчка. 

3. Представения плик е с ненарушена цялост. 

4. Присъстващи лица: 

При отваряне на офертите не присъстваха представители на участника, средствата за 

масово осведомяване и  други лица. 

5. След като установи редовността на постъпването на офертата комисията пристъпи 

към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложението на участника. 

Офертата се отвори, като се изпълниха следващите действия: Комисията провери за 

наличието на три отделни запечатани плика, като такива се установиха в офертата. Трима от 

членовете на комисията положиха подписите си на плика с предлагана цена – плик № 3,  

след което същият беше прибран на съхранение. Отвори се плик № 2, след което трима от 

членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него, след което 

същият беше прибран на съхранение. Комисията след това отвори плик № 1 и оповести 

документите и информацията, които той съдържа, като подробно сравни и обяви на глас 

съответствието на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП със съдържанието на офертата, като не 

се установи несъответствие между списъка на документите и информацията и 

действителното съдържание на офертата.  

Не бяха направени възражения във връзка проведеното публично заседание от 

работата на комисията. 

След извършването на описаните действия и установяването на гореизложените 

факти и обстоятелства, комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

6. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА В ПЛИК № 1 ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ХИГО 88“ООД документи 

и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ХИГО 88“ООД, съдържащи се в плик 

№ 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-12 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т.8.1-8.11 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.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 
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Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри 

комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 
 

 

1. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „ХИГО 

88“ООД документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не определя срок за 

представяне на допълнителни документи и информация и допуска участника до разглеждане 

на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. 

 
2. Да се уведоми участника, като му се изпрати настоящият протокол с констатациите 

относно наличието и редовността на представените документи и информация в плик № 1 и 

съответствието му с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

3. Възлага на председателя на комисията – инж. Васка Караджова, изпращането на 

настоящия протокол на участника в деня на публикуването му 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  

/………………..................../ 

 


