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УТВЪРДИЛ:............................. 

                  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

                 Кмет на Община Ветово 

                                                                                                 …………............ 2018г.           

   

   П Р О Т О К О Л  №1 
 

 

за оценка и класиране на представените оферти за участие в публичното състезание с 

предмет: „Основен ремонт на улици в община Ветово“  

 

 В изпълнение на Заповед №049/29.01.2018г. на Ивайло Кадишев – заместник 

кмет на Община Ветово, съгласно Заповед за заместване №650/14.12.2017г, комисия в 

състав: 

 

Председател:  

Соня Цанкова - икономист 

          Членове:  

1. Милена Петрова-юрист; 

2. Невзие Бекирова-гл. спец.УТИПК 

 

се събра на 29.01.2018 год. (понеделник), от 09:00 часа, в заседателната зала в 

сградата на Община Ветово, намираща се в гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2 и започна 

работа в пълен състав. 

 

I. Обща информация 

Председателят на комисията прие постъпилите оферти за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание, за което беше подписан нарочен 

протокол. След получаване на списъка с участниците, председателят и определените от 

Възложителя членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 

103, ал. 2 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.  

В определения час за отваряне на постъпилите оферти за участие в обществената 

поръчка присъстваха представители на участниците, а именно: Йоана Цонева – 

упълномощен представител на „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД, гр. Разград  и Юлиян Памуков 

– упълномощен представител на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе. Не присъстваха 

представители на средствата за масово осведомяване. 

С Решение №668/29.12.2017год. е открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, а именно  процедура – публично 
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състезание с предмет: «Основен ремонт на улици в община Ветово», и публикувано 

обявление в РОП на АОП под №882057/29.12.2017г. 

В определения  срок за получаване на оферти - 17:00 часа на 26.12.2017г. са 

постъпили 2 (две) оферти за участие в обявената  обществена поръчка, както следва: 

 

 

№ Име на участника, подал 

офертата 

Входящ № 

на офертата 

Дата на 

получаване 

на офертата 

Час на 

получаване 

1. „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД 09-1154-1 26.01.2018г. 10:01  

2. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД 09-526-1 26.01.2018г. 14:09 

 

Офертите са постъпили в непрозрачни, запечатани опаковки и са заведени в 

деловодството на Община Ветово, с посочено точно време (дата, час и минути) на 

постъпване. 

 

ІІ. Резултати от работата на комисията 

Отварянето на подадените оферти се извърши публично при условията на 

чл. 54 от ППЗОП. 
Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното 

постъпване и оповести  съдържанието им, провери и за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

При отварянето на офертите членовете на комисията подписаха техническите 

предложения на участниците и пликовете с надпис  „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията предложи на присъстващите представители на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД и 

„ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“  на  другия участник и те направиха това. 

С тези действия приключи публичната част по отваряне на постъпилите оферти, 

след което комисията продължи работата си при затворени врати. 

 

III. Комисията в пълен състав пристъпи към разглеждане  на документите, 

относно личното състояние и критериите за подбор на участниците, подали 

оферта за участие в обществената поръчка, като извърши преглед на същите за 

съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, по реда на 

постъпването им. 

 

Относно констатациите на представените документи на участника „ПЪТ 

КОНСУЛТ“ ООД, гр. Разград 

   Комисията прегледа документите на участника, относно личното състояние и 

критериите за подбор и не констатира липса,  непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

На основание направените констатации комисията взе единодушно 

 

РЕШЕНИЕ №1: 

 

Допуска участника ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД, гр. Разград до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
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Относно констатациите на представените документи на участника 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе 

   Комисията прегледа документите на участника, относно личното състояние и 

критериите за подбор и не констатира липса,  непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

На основание направените констатации комисията взе единодушно 

 

РЕШЕНИЕ №2: 

 

Допуска участника ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

 
Комисията приключи  работата си  на 29.01.2018 в 16:00 часа. 
 
  
 

Комисия в състав: 

 

Председател: …………. 

                        Соня Цанкова  

          

     Членове:  
1.……………………………. 

Милена Петрова 

 

2. …………………………. 

Невзие Бекирова  

 

 

 

    
 


