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ПРОТОКОЛ № 2 
 

 

за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите 

и информацията в Плик № 1, включително и допълнително представените, от 

офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на 

опростени правила, с предмет: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 

ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН, която 

обществена поръчка е открита с решение № 12 от 08.04.2016 г. на кмета на община 

Смолян, изменено с решение за промяна № 21 от 11.05.2016 г. на кмета на община 

Смолян, вписани заедно с одобреното обявление в Регистъра на обществените поръчки 

при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-

2016-0006.  

 

Днес, 23.06.2016 г., в 08:30 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-21/17.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

инж. Васка Георгиева Караджова – директор на дирекция „СИОС“ в община Смолян 

Милена Милкова Хаджиева – ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян 

Хамди Хилмиев Моллов – мл. експерт в дирекция „СИОС”  в община Смолян. 

  

 

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

10, изр. 1 от Закона за обществените поръчки /отм./. 

  

1. Комисията направи следните констатации: 

 

1.1. Участници, на които е указано допълнително представяне на документи: – 1 /един/. 

1.2. Участници, представили допълнително документи: – 1 /един/, както следва: 

„АГРОМАХ“ЕООД  

1.3. Допълнително представените документи са постъпили в законово определения срок от 5 

/пет/ работни дни, считани от датата на получаване на предходния протокол. 

2. След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността на представените от участниците документи и информация в плик № 1 - 

„Документи за подбор” и изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, 

комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите и информацията в 

плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, 

поставени от възложителя. 
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Наличието и редовността на представените от участниците „КРАСИН“ ООД, „ТРЕЙС 

ГРУП ХОЛД“АД, „АГРОМАХ“ ЕООД1, „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД и „ИСА 2000“ 

ЕООД, 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 участниците, съдържащи се в плик № 1, включително и 

допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор 

или с други изисквания на възложителя. 

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

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т.8.1-8.14 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.  

Офертите на участниците отговарят 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. 

 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри 

комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 
 

 

 

I. Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” следните участници: 

1. „КРАСИН“ ООД 

2. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД  

3. „АГРОМАХ“ ЕООД  

4. „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД 

5. „ИСА 2000“ ЕООД 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 23.06.2016 г. 

 

 

Членове на комисията: 

инж. Васка Георгиева Караджова  

положен подпис 

 

/……………………………./ 

Милена Милкова Хаджиева  

положен подпис 

 

/……………………………./ 

Хамди Хилмиев Моллов  

положен подпис 

 

/……………………………./ 

 

                                           
1
 С допълнително представените документи участникът „АГРОМАХ“ ЕООД 

също е постигнал съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 


