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Този документ е създаден в рамките на проект 24/07/2/0/00008 от 19.10.2018 г., "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛАТА СКОБЕЛЕВО, АСЕН, ГОРНО САХРАНЕ И ДОЛНО САХРАНЕ В 

ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Павел 

баня и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР. 

 
 

ПРОТОКОЛ 
  

за разглеждане на офертата и класиране на участниците в производство за 

възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от 

ЗОП - чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) с предмет: : осъществяване на авторски надзор по време на „Изпълнение 

на СМР за реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Павел баня, 

област Стара Загора, по три обособени позиции в рамките на  ПРСР 2014-2020 г.”, по 

проект 24/07/2/0/00008 от 19.10.2018 г., "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА 

МРЕЖА НА СЕЛАТА СКОБЕЛЕВО, АСЕН, ГОРНО САХРАНЕ И ДОЛНО САХРАНЕ В 

ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА“ , който се осъществява с финансовата 

подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР, открита с покана на 

кмета на Община Павел баня,  изх. № РД-20-263 от 19.02.2019г., публикувана заедно с 

приложенията на сайта на възложителя на интернет адрес:  

http://www.pavelbanya.bg/modules/news/article.php?storyid=3270   - профил на купувача  

  

Днес, 07.03.2019 г. от 14:00 часа в стая № 8, находяща се на втория етаж на 

административната сграда на община Павел баня, на адрес гр. Павел баня, ул. Освобождение № 

15, в изпълнение на Заповед № РД-10-62/07.03.2019г. на кмета на Община Павел баня се събра 

комисия в следния състав:  

Председател : Инж. Цанка Христова - Директор Дирекция СПУС 

Членове :  

1.   Лилия Рачева – Директор Дирекция „ФСД“; 

2.    Инж. Иванка Кисьова  - главен експерт „Устройство на територията“ в Дирекция 

СПУС  

  

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва:  

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2451
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1. Комисията започна работа след получаване на представената оферта и протокола 

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

    

2. На база на получения списък на участниците в производството и представените 

оферти всеки от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.   

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 

оферти следните констатации:  

3.1. Регистрирани предложения – 1 /една/ оферта от участника до който е изпратена 

покана изх. № РД-20-263 от 19.02.2019 г., както следва:  

  

№  

Наименование на участника  Регистрационен 

номер на 

предложението  

Дата на 

получаване на 

предложението  

Час на получаване 

на предложението  

1.  "АКВА КОНСУЛТИНГ" ЕООД  

(ЕИК: 201077998) гр. 

Казанлък, ул.  Стара 

планина № 2  

  

РД-20-263#1 

  

05.03.2019 г.  

  

14:07 ч.  

  

3.2. Подаденото предложение е постъпило в определения от възложителя 

срок.  

3.3. Представеният плик е с ненарушена цялост.  

4. При отварянето на офертата не присъстваше представител на участника.  

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се 

в предложението на участника. Изпълниха се следващите действия: Комисията обяви ценовото 

и техническото предложение на участника;   

6. Комисията разгледа представените документи и установи следното съдържание 

на офертата:  

6.1. Списък на документите съдържащи се в офертата;  

6.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;   

6.3. Ценово предложение;  

6.4. ЕЕДОП – 1 бр. диск.   

Оферта по същество:  
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Цена за цялостно изпълнение на поръчката:  5 690 лв./ пет хиляди шестстотин и 

деветдесет лева / без  ДДС.   

7. Комисията извърши проверка на съдържанието на документите съдържащи се в 

офертата при което бяха извършени следните действия и бяха направени следните констатации:  

7.1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи 

съгласно т. 4.3. - „Документи, свързани с участието в обществената поръчка“  от поканата 

и същите са редовни.  

7.2. При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на 

разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица.  

7.3. По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното 

състояние на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя. Представени са три броя ЕЕДОП, 

подписани с електронен подпис, както следва: 

7.3.1. ЕЕДОП – Аква Консултинг ЕООД; 

7.3.2. ЕЕДОП – Богомил Стоянов Карабакалов; 

7.3.3. ЕЕДОП – Илиян Тодоров Тодоров; 

7.4. Офертата на участника в частта на техническото предложение и ценовото 

предложение с приложенията към тях, е валидна и съобразена с изискванията както на 

ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, като мотивите за това са, както следва:  

Съдържащите се финансови и технически параметри с числови изражения в частта на 

техническото предложение и ценовото предложение с приложенията към тях са съобразени с 

изискванията на възложителя. Ценовото предложение на участника е съобразено с определения 

от възложителя финансов ресурс. Ценовото му предложение в процедурата е валидно и 

съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.  

  

Не е налице особено мнение на членове от комисията.  

Въз основа на подадената оферта и направените констатации, комисията 

единодушно   
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Р Е Ш И :  
  

І. Класира, поканения участник ""АКВА КОНСУЛТИНГ" ЕООД , (ЕИК: 201077998) гр. 

Казанлък, ул.  Стара планина № 2 в производство по възлагане на обществена поръчка за 

услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица по 

чл. 191, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет  

„осъществяване на авторски надзор по време на „Изпълнение на СМР за реконструкция 

на водопроводна мрежа на територията на община Павел баня, област Стара Загора, по 

три обособени позиции в рамките на  ПРСР 2014-2020 г.”, по проект 24/07/2/0/00008 от 

19.10.2018 г., "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛАТА 

СКОБЕЛЕВО, АСЕН, ГОРНО САХРАНЕ И ДОЛНО САХРАНЕ В ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ, 

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР  

  

ІІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на обществена 

поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до 

определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с 

горепосочения  предмет, участника  ""АКВА КОНСУЛТИНГ" ЕООД (ЕИК: 201077998) гр. 

Казанлък, ул.  Стара планина № 2, като предлага на възложителя договорът за изпълнение да 

се сключи при следните съществени условия, обективирани от класирания участник в 

предложението му:  

  

 Цена за цялостно изпълнение на поръчката:  5 690 лв./ пет хиляди 

шестстотин и деветдесет лева / без  ДДС.   

 Срокът за изпълнение на поръчката - от датата на подписването на договора за 

изпълнение до въвеждането на строителния обект в експлоатация, удостоверено с 

издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, в 

зависимост от категорията му.  
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Комисията приключи работа 07.03.2019 г., като предаде протоколите от своята работа 

на възложителя на същата дата.  

 

 

 

 Комисия в състав:  

Председател и  

член:   инж. Цанка Христова  /подпис/*    

  

  

Членове  

Лилия Рачева /подпис/*  Инж. Иванка Кисьова /подпис/*  

  

  

  

  

                             положен подпис и печат  

Дата: 11.03        .2019 г.     Утвърдил: ………….................……..  

гр. Павел баня  

  

   СТАНИМИР РАДЕВСКИ  

                          Кмет на община Павел баня  

  

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията и възложителя подписи и 

печат, заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД.  

  


