
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ РУСЕ
7150 гр. Две могили, бул. “България” 84, тел./факс08141/2254, тел.централа: 2006; 2007; e-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg

ПРОТОКОЛ№ 1
от обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет:  
„Изготвяне на технически проект за авариен ремонт на улици в гр. Две 
могили” ОТКРИТ С РЕШЕНИЕ  № 819  от  18.07.2016  година на Кмета на 
Община Две могили

Днес, 01.08.2016 година. в община Две могили, се събра комисия, назначена със 
заповед №579/11.07.2016 година на кмета на община Две могили за събиране, разглеждане и 
оценяване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически 
проект за авариен ремонт на улици в гр. Две могили”,  в състав:

Председател: Бисер Йончев  – заместник – кмет на Община Две могили 
      инж. Марин Маринов – гл. инженер на Община Две могили 
      Росица Димитрова – гл. експерт „Бюджет” 
          

След получаване на постъпилите оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП, Госпожа Русинова откри заседанието в 09:00 часа и извърши проверка на 
членовете й. Председателят установи, че комисията е в пълен състав и пристъпи към 
попълване на декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.
В срока за постъпване на оферти са получени са постъпили две оферти и комисията на 
основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП пристъпи към отварянето им по реда на тяхното 
регистриране:

Оферта №1   „Влахов инженеринг” ЕООД,   гр. Плевен с вх.№3541/28.07.2016г., 
регистрирана в 13:24 часа. 
Опаковката бе отворена от Председателя, като оповести нейното съдържание. Опаковката 
съдържа оферта с изискуемите от Възложителя документи и Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката. Комисията установи наличие на един брой плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на 
комисията и председателя подписаха „Техническото предложение” и плика с „Предлагани 
ценови параметри”. 
При детайно разглеждане на изискуемите от Възложителя документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние  и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 
комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответстие на 
информацията, включетно нередовност или фактическа грешка или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор .

На основание направените констатации комисията взе единодушно:
Р Е Ш Е Н И Е  №2

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник „Влахов 
инженеринг” ЕООД, гр. Плевен;



Оферта №2   „Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД,   гр. Русе с вх.№3542/ 
28.07.2016г., регистрирана в 13:27 часа. 
Опаковката бе отворена от Председателя, като оповести нейното съдържание. Опаковката 
съдържа оферта с изискуемите от Възложителя документи и Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката. Комисията установи наличие на един брой плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на 
комисията и председателя подписаха „Техническото предложение” и плика с „Предлагани 
ценови параметри”. 
При детайно разглеждане на изискуемите от Възложителя документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние  и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 
комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответстие на 
информацията, включетно нередовност или фактическа грешка или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор .

На основание направените констатации комисията взе единодушно:
Р Е Ш Е Н И Е  №2

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник „Проджект 
Планинг енд Мениджмънт” ООД; 
На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият протокол с констатациите, относно 
наличието и редовността на представените документи се изпраща на участниците подали 
оферти.

КОМИСИЯ:

1.    (п) 2.  (п) 3.        (п)
/Б. Йончев/ /инж. М. Маринов/ /Р. Димитрова/


