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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на  

Закона за обществените поръчки (ППЗОП) 

 

 Днес 21.07.2017г.,  в 10:30 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. 

„Мадрид“ №1, се проведе заседание на комисия, назначена със РОБ17-РД09-

139/21.07.2017г. на кмета на район „Оборище‘-СО, със задача да разгледа и оцени 

оферти, събрани чрез публикуване на обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 

от ЗОП с предмет:  Поддръжка и почистване на (градини и зелени) площи, разположени 

в междублоковите пространства на територията на район „Оборище“-СО през 2017 г., 

в състав: 

Председател  
1. Светослав Казаков – Ст. юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ на район 

„Оборище“ – СО;  

и 

Членове: 

2. Елена Николова – Гл. експерт Екология в район „Оборище“ – СО;  

3. Ирина Петрина – Гл. екперт отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО;  

 

На заседанието на комисията присъства представител на БКС Кремиковци 98“ 

ООД.  
 

В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията 

попълниха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и пристъпиха към 

отваряне на офертите и проверка за съответствие с условията за участие и 

изискванията, на които следва да отговаря.  

 

В установения срок в деловодството на район „Оборище”-СО са постъпили 3 

(три) оферти за участие в процедурата - в запечатани, непрозрачни и с ненарушена 

цялост опаковки, с посочени данни върху тях в съответствие с изискванията на 

възложителя. Офертите са постъпили, както следва:  

 

1. Вх № Към РОБ17 – ДИ05 – 184 [2] от 20.07.2017 г. – „БКС Кремиковци 98“ 

ООД – получена в 14:02:15 ч.; 

 

2. Вх № Към РОБ17 – ДИ05 – 184 [3] от 20.07.2017 г. – „Тотал Ел Си“ ЕООД – 

получена в 15:40:46 ч.; 

 

3. Вх № Към РОБ17 – ДИ05 – 184 [4] от 20.07.2017 г. – „Флора-Ж“ ЕООД – 

получена в 15:58:23 ч. 
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В изпълнение на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на 

офертите по реда на постъпването им, след тяхното получаване с  протокол по чл. 48, 

ал. 6 от ППЗОП.  

Комисията провери съответствието на допуснатите оферти за наличието на 

изискуемите документи, посочени в Обява с изх. № РОБ17-ДИ05-111/09.05.2017г. и в 

утвърдените указания за обществена поръчка. В резултат от разглеждането, комисията 

установи следното: 

  

Оферта №1, подадена от „БКС Кремиковци 98“ ООД, ЕИК 121803124. 

 

Дружеството се представлява от Кирил Илиев Илиев - управител. 

Участникът е представил към офертата декларации за липса на обстоятелства по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, както и че дружеството – участник в обществената 

поръчка не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

Участникът декларира, че при изпълнението на поръчката няма да ползва 

подизпълнители. 

При проверка за съответствие на представените документи от участника „БКС 

Кремиковци 98“ ООД комисията констатира, че същият е представил всички 

необходими документи и отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в документацията. 

 

Оферта №2, подадена от ,,Тотал Ел Си” ЕООД, ЕИК 203340227. 

 

Участникът е представил към офертата декларации за липса на обстоятелства по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, както и че дружеството – участник в обществената 

поръчка не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

Участникът декларира, че при изпълнението на поръчката няма да ползва 

подизпълнители. 

При проверка за съответствие на представените документи от участника ,,Тотал 

Ел Си” ЕООД комисията констатира, че същият е представил всички необходими 

документи и отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

документацията. 

 

Оферта №3, подадена от „Флора-Ж” ЕООД, ЕИК 200686334. 

 

Дружеството се представлява от Георги Панев - управител. 

Участникът е представил към офертата декларации за липса на обстоятелства по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, както и че дружеството – участник в обществената 

поръчка не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

Участникът декларира, че при изпълнението на поръчката няма да ползва 

подизпълнители. 
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При проверка за съответствие на представените документи от участника „Флора-

Ж” ЕООД комисията констатира, че същият е представил всички необходими 

документи и отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

документацията. 

 

Комисията констатира, че процедурата е открита с обява, публикувана в профила 

на купувача в официалния сайт на район „Оборище“ – СО, на 13.07.2017 г.  

Информация за публикуваната в профила на купувача обява за обществена 

поръчка е публикувана в регистъра за обществените поръчки на 14.07.2017 г., което е в 

противоречие с разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП).  

Допуснатото нарушение при откриване на процедурата за избор на изпълнител  

на настоящата обществена поръчка не може да бъде отстранено, без това да промени 

условията, при които е обявена процедурата.  

 

Водима от горното, комисията  

Р Е Ш И: 

Предлага на Възложителя да постанови решение, с което, на основание чл. 110, 

ал. 1, т. 5 от ЗОП, да прекрати процедурата за избор на изпълнител за обществена 

поръчка с предмет „Поддръжка и почистване на (градини и зелени) площи, 

разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район 

„Оборище“ през 2017 г.“ 

Комисията приключи своята работа на в 13,00 часа на 21.07.2017г., за което 

състави протокол, който заедно с цялата документация се предаде на Възложителя за 

утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.  

Протоколът се състави и подписа в два екземпляра от председателя на 

комисията и от нейните членове, както следва: 

 

Председател  
1. Светослав Казаков – Ст. юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ на район 

„Оборище“ –СО;  

и 

Ч

л

енове: 

2. Елена Николова – Гл. експерт Озеленяване и екология в район „Оборище“ – 

СО;  

 

 

 

 

3. Ирина Петрина – Гл. експерт отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО;  

 

 

 

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

 

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 
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