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П Р О Т О К О Л 

№ 1 
 

Съставен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) и във връзка с чл. 67, ал. 1 от ППЗОП, комисия 

назначена със Заповед № 1990/22.11.2018 година на Кмета на Община Враца за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа - 

сезон 2018/2019 година“, открита с Решение № 3647/15.11.2018 година, публикувана в 

Регистъра на обществените поръчки на 15.11.2018 година с уникален номер: 00814-

2018-0044. 

 

На 22.11.2018 година в 10:00 часа комисия в състав: 

Председател: 

Марио Милов, началник на Отдел „Обществени поръчки“ – Община Враца. 

 

Членове: 

1. Нина Калеева, директор на Дирекция „Строителство и инфраструктура“ – 

Община Враца. 

2. Ваня Могиланска, главен експерт „Обществени поръчки“ в Отдел 

„Обществени поръчки“  – Община Враца. 

 

И в присъствието на упълномощен представител на участника, съгласно списъка 

на участниците присъствали на отварянето на офертите, проведе публично заседание на 

основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 1 от ППЗОП за отваряне на 

офертите в процедурата.  

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

В срок e постъпилa 1 офертa, както следва: 

1. Участник – „МОНТЕС“ ЕООД, с. Мрамор, вх. № 2600-3778/1/ от 

21.11.2018 година, в 15:39 часа. 
 

След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори постъпилата запечатана, 

непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание, както следва: 
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1. Участникът „МОНТЕС“ ЕООД, с. Мрамор е представил офертата си в 

запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

След извършването на тези действия в съответствие с чл. 54, ал. 6 от ППЗОП 

председателят на комисията закри публичната част от работата на комисията. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното: 

 

1. Участникът „МОНТЕС“ ЕООД, с. Мрамор е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

c. Единен европейски документ за обществени поръчки, представен на 

хартиен носител. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

а. Участникът не е представил ЕЕДОП в електронен вид, подписан с 

електронен подпис. Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила 

от 1 април 2018 година Единният европейски документ за обществени поръчки се 

представя задължително в електронен вид – е-ЕЕДОП. 

      b. В представения хартиен вариант  на ЕЕДОП, участникът не е описал 

точните наименования на дейностите свързани с поддържане на пътна и/или улична 

мрежа в зимни условия, стойностите на изпълнените дейности, както и не е 

конкретизирал датите на изпълнените дейности.  

с.  Представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП не са подписани от 

представляващия дружеството. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок 5 работни дни от получаване на 

настоящия протокол участникът следва да представидопълнителни документи, с които 

да отстрани установените несъответствия.  

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП копия от настоящият протокол да се 

изпратят на всички участници.  

 

След отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия в офертата на 

участника, комисията ще го допусне до по-нататъшно участие в процедурата, като в 

съответствие с чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, комисията ще проведе преговорите с него от 
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14:00 часа на 03.12.2018 година в Заседателната зала на Община Враца, вместо на 

първоначално определената дата – 22.11.2018 година от 14:00 часа.  

 

 

Настоящият протокол е съставен в 11:00 часа на 23.11.2018 година.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Списък на участниците присъствали на отварянето на офертите. 

 

 

 

Комисия в състав: 

 

Председател:    

Марио Милов  -   

 

Членове:     

Нина Калеева -     

 

Ваня Могиланска  -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСАНО И 

ЗАЛИЧЕНО НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 42, 

АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ, ВЪВ 

ВРЪЗКА С ЧЛ. 2 И  

ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ. 
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