
П Р О Т О К О Л № 1 

на основание чл.103, ал.З от ЗОП и чл. 54, ал.7 от ППЗОП 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-05-292/30.08.2016г. на Кмета на 
община Костинброд, за разглеждане на получени оферти в процедура за възлагане на 
обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП)с 
предмет:„Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на 
проект, необходим на община Костинброд за кандидатстване с проектно предложение по 
Мярка М07—„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони",Под мярка 
7.2.Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването па всички 
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия" на ПРСР 2014-2020г.за 
проект„Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община 
Костинброд" „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с.Драговищица и 
с.Голяновци, община Костинброд.„Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода" 
от о.т. 293 до о.т. 398", гр. Костинброд,публикувана в Регистъра за обществени поръчки на 
Агенцията за обществени поръчки под №00035-2016-0008на 27.07.2016г. 

Днес, 30.08.2016 год., от 10:00 часа, на открито заседание в Община Костинброд, гр. 
Костинброд, ул. "Охрид" №1 - Сградата на общинска администрация Костинброд, -
двадесет и шести работен кабинет, се събра комисия в състав: 

Председател: 

инж. Гергана Ангелова- магистър, строителен инженер по специалност „ВиК", 
началник отдел „УТ и УС". 

Членове: 
1. адв. Милен Георгиев - външен експерт от списъка на АОП с уникален номер в 
регистъра: BE-1218; 
2. инж. Мариана Арабаджиева - магистър по специалност „Горско стопанство" на 

длъжност: ст. експерт „ОС, Т, П и Р" ; 
3. Сашка Владимирова - строителен техник със специалност ,,Инвестиционно проектиране и 

строителство, на длъжност гл. специалист „Строителство и архитектура"; 
4. Павлин Аврамов - Магистър по специалност „Публични финанси", на длъжност 

при възложителя - началник отдел „Оперативни програми и проекти". 

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие в открита 
ускорена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените 
поръчки с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и 
отчитане на проект, необходим на община Костинброд за кандидатстване с проектно 
предложение по Мярка М07—„Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони",Под мярка 7.2.Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването па всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" на ПРСР 2014-
2020г.за проект„Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, 
община Костинброд" „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на 
с.Драговищица и с.Голяновци, община Костинброд.„Реконструкция на водопровод по ул. 
„Момчил войвода" от о.т. 293 до о.т. 398", гр. Костинброд". 
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Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава 
и правилата за работа на комисията. Поради отсъствието по обективни причини на члена на 
комисията Анита Златкова същата бе заменена от резервният члена на комисията инж. 
Мариана Арабаджиева. 

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на 
комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП, който бе 
подписан от предаващото лице и председателят на комисията. 

Комисията констатира, че в Деловодството на община Костинброд, за участие в 
процедурата е подадена една оферта. При приемане на офертата, същатае регистрирана в 
регистъра при Деловодството на община Костинброд, като върху опаковката е отбелязано: 
входящ номер, датата и часа на получаването им. 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците в 
процедурата и представители на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Регистъра на 
получените оферти, а именно: 

Участник № 1 _ „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ" ЕООД, град София, с 
оферта постъпила на 18.08.2016г. в 13.56 ч. свх. № 08 00-92/1/ 

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него 
участници, членовете на комисията на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП попълниха 
декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за обществените 
поръчки. 

Комисията констатира, че офертата на единственият участник е представена в 
указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от 
ППЗОП.Представенае в непрозрачна опаковка сненарушена цялост. Върху опаковката 
участникъте посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

Комисията пристъпи към отварянето на офертата и проверка на съдържанието й, по 
реда на тяхното постъпване. При отварянето на опаковките комисията стриктно спазваше 
реда, указан в разпоредбите на чл.54, ал.3-5 от ППЗОП. 

Участник № 1 - „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ" ЕООД, град София. 

Комисията констатира наличието на документите по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 от ППЗОП, 
опис на представените документи и отделен запечатен непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.З, т.2 от 
ППЗОП. 

На основание чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на опаковката 
и констатира наличието на отделен запечатен непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри", който е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри" на участника. Техническото предложение и пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри" не бяха подписани от представител на участниците, 
тъй като на публичното заседание не присъстваха такива. 

След извършване на посочените действията по реда на чл.54, ал.3-5 от ППЗОП 
приключи публичната част от заседанието на комисията. 
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Комисията продължи своята работа в закрито заседанието на което пристъпи към 
разглеждане по същество на представените документи за лично състояние и критериите за 
подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия. 

В настоящият протокол са отразени единствено констатираните липси на документи 
и/или несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или с другите изисквания 
на възложителя. 

В процеса на работа на комисията бе установено следното: 

Участник № 1 - „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ" ЕООД, град София. 

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и 
критериите за подбор са представени от участника и съответстват напълно на нормативните 
изисквания и изискванията на възложителя. 

Участника отговаря на заложените от възложителя в настоящата процедура 
минимални изисквания за финансово и икономическо състояние, както и за технически и 
професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника 
съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 

На основание чл.58, ал.8 от ППЗОП, комисията не изпраща настоящият протокол на 
участника в процедурата, тъй като не са установени липси, непълноти или несъответствие на 
информацията, включително нередовност и фактическа грешка, както и несъответствия с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

Всички решения на комисията са взети с единодушие от нейните членове. 
Комисията състави и подписа настоящия протокол на 30.08.2016г. в съответствие с 

разпоредбите на чл.103, ал.З от ЗОП и чл.54, ал.7 от ППЗОП. 
Председателя на комисията насрочи следващо заседание на комисията на което да 

бъде разгледано техническото предложение на участника за 30.08.2016г. от 12.30 ч. 

КОМИСИЯ: 

Председател: П 
/инж. Гергана Ангелова/ 

1 П. 2 П 
/адв. Милен Георгиев/ /инж. Мариана Арабаджиева/ 

3 П, 4 П. 
/Сашка Владимирова/ /Павлин Аврамов/ 

Вярно с оригинала подписан на хартия! 
* Заличена информация на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД. 
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