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ПРОТОКОЛ   № 2 

от работата на комисия, назначена със Заповед № 6-Z18-602/06.06.2018 г. на Кмета на 

Район „Тракия” за разглеждане и оценка на получените оферти в публично състезание 

по реда на ЗОП с предмет: "ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНФРАСТРУКТУРАТА НА  

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН ТРАКИЯ" 

  

 

На 26.06.2018 г., в 13:00 часа в Заседателна зала на Район “Тракия” – Община 

Пловдив, Комисия назначена със Заповед № 6-Z18-602/06.06.2018 г. на Кмета на Район 

„Тракия”, в състав: 

 

Председател:  инж. Пламен Лефтеров – главен инженер -  „УТТИ” на Район “Тракия” 

Членове: 1. инж. Русенка Крушева – главен експерт - „ПИБ” на Район “Тракия” 

                       2. Кателина Ангелова-Илиева – юрисконсулт  на Район “Тракия” 

         

се проведе заседание на комисията, при условията на чл. 54 от ППЗОП. 

  

Комисията установи следното: 

В Протокол № 1 бяха констатирани непълноти и несъответствие на 

информацията, с която се доказва съответствие с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор по отношение на следните участници: 

 

1. „ДРАГИЕВ И КО” ООД  

2. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  

3.  „ЗАПРЯНОВИ - 03” ООД   

4. „ПЪТРЕМОНТ” ООД  

 

 Протокол № 1 от работата на комисията беше публикуван в Профила на 

купувача и беше изпратен и получен от всички участници на 13.06.2018 г. По 

отношение на горепосочените участници беше дадена възможност в рамките на 5 

работни дни, т. е до 20.06.2018 г. /включително/, да представят допълнителни 

документи. В срок бяха представени допълнителни документи от всички гореизброени 

участници. Комисията пристъпи към разглеждането им и констатира следното: 
 

                1. „ДРАГИЕВ И КО” ООД  
 

                   Обособена позиция 1  

Участникът е представил коректно попълнен коригиран ЕЕДОП, с което е 

доказал съответствие с изискванията  към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. С оглед на това комисията допуска  за разглеждане 

предложението на участника. 

 

       

               2. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  
 

                Обособена позиция 1  

Участникът е представил коректно попълнен коригиран ЕЕДОП, с което е 

доказал съответствие с изискванията  към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. С оглед на това комисията допуска за разглеждане 

предложението на участника. 
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           Обособена позиция 2 
 

Участникът е представил коректно попълнен коригиран ЕЕДОП, с което е 

доказал съответствие с изискванията  към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. С оглед на това комисията допуска  за разглеждане 

предложението на участника. 
 

 

          3. „ЗАПРЯНОВИ - 03” ООД   
 

          Обособена позиция 3 

Участникът е представил коректно попълнен коригиран ЕЕДОП, с което е 

доказал съответствие с изискванията  към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. С оглед на това комисията допуска  за разглеждане 

предложението на участника. 
 
 

           Обособена позиция 4 
 

Участникът е представил коректно попълнен коригиран ЕЕДОП, с което е 

доказал съответствие с изискванията  към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. С оглед на това комисията допуска  за разглеждане 

предложението на участника. 
 
 

          4. „ПЪТРЕМОНТ” ООД 

 

           Обособена позиция 2   

Участникът е представил коректно попълнен коригиран ЕЕДОП, с което е 

доказал съответствие с изискванията  към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. С оглед на това комисията допуска  за разглеждане 

предложението на участника. 
 
 

           Обособена позиция 4 
 

Участникът е представил коректно попълнен коригиран ЕЕДОП, с което е 

доказал съответствие с изискванията  към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. С оглед на това комисията допуска  за разглеждане 

предложението на участника. 
 

 

След това Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения 

на допуснатите до оценка четирима участници. В изпълнение на чл. 56, ал. 2 от 

ППЗОП, комисията следва да провери съответствието на техническите предложения на 

участниците с предварително обявените условия. Всички допуснати до оценка 

четирима участници са ги попълнили съобразно представения към документацията 

образец. 

С оглед на гореизложеното, Комисията реши да допусне до разглеждане на 

ценовите предложения на следните участници: 

1. „ДРАГИЕВ И КО” ООД  

2. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  

3.  „ЗАПРЯНОВИ - 03” ООД   

4. „ПЪТРЕМОНТ” ООД  
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Комисията реши  съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да се изготви 

съобщение, с което да се обяви в Профила на купувача, че отварянето на ценовите 

предложения ще се извърши на 29.06.2018 г., от 9.00 часа в Заседателната зала на 

Община Пловдив - Район „Тракия”, ет. 2, бул. „Освобождение” № 63, гр. Пловдив. 

Комисията работи на 26.06.2018 г. от 13.00 часа до 15.00 часа. 

Протоколът е подготвен и подписан на 26.06.2018 г., в 16.00 часа. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

  КОМИСИЯ: 

ДОЛУПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 

42, АЛ. 5 ОТ ЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 2 И ЧЛ. 23 ОТ ЗЗЛД 

 

 

   Председател: 

     (инж. П*** Л***) 

 

 

   Членове:         1. 

     (инж. Р*** К***) 

 

 

     2. 

     (К*** А***-И***) 

 


