
Утвърдил: (п) (печат) 
ИНЖ. ОГНЯН ХРИСТОВ 
Директор на ТП „ДЛС Тракия” 

 

Дата: 03.11.2020г. 

 

П  Р О Т О К О Л    №1 (препис) 

за резултатите от дейността на комисия, назначена със Заповед № 889/03.11.2020г. на 
Директора на ТП „ДЛС Тракия” - инж. Огнян Христов за разглеждане и оценка на 
представената допълнена оферта въз основа на сключено рамково споразумение № 
114/11.10.2017 г. с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие 
с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие” (ЮЦДП) 

Днес, 13.10.2020г. от 14:00 ч. в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия” 
комисия, назначена със Заповед № 889/03.11.2020г. на Директора на ТП „ДЛС Тракия” в 
състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емануил Димитров - Юрисконсулт в ТП „ДЛС Тракия” 
Членове: 

инж. Христо Кюлеханов - гл. инженер в ТП „ДЛС Тракия” 
Десислава Калинова - счетоводител на ТП „ДЛС Тракия”  

се събра със задача да отвори, разгледа и оцени представената допълнена оферта от страна 
на изпълнителя ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"ДЗЗД на сключено рамково споразумение № 
114/11.10.2017 г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие 
с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП), за сключване на договор 
с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на основен 
ремонт на ГАП „Свеженска река” - трета степен, находящ се в териториалния обхват 
на дейност на ТП „ДЛС Тракия”.  

I.  Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на 
комисията. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника и 
представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията установи, че е изпратена покана с Изх. № 4269/22.10.2020г. за допълване 
на оферта до ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"ДЗЗД, определено за изпълнител на сключено рамково 
споразумение с предмет: сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет: 
"Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на 
„Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП) 

На 22.10.2020г. в „Профила на купувача“ на „ЮЦДП“ - гр.Смолян е публикувана 
покана за допълване на оферта въз основа на сключено рамково споразумение № 
114/11.10.2017 г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие 
с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП) за сключване на договор 
с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на основен 
ремонт на ГАП „Свеженска река” - трета степен, находящ се в териториалния обхват 
на дейност на ТП „ДЛС Тракия”, ведно с приложенията към нея и е изпратена на 
ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"ДЗЗД.  

На председателя на комисията бе представена регистрираната оферта и извлечение от 



водения входящ регистър на постъпилите оферти, от който е видно, че до 16:30 часа на 
02.11.2020г. в деловодството на ТП ДЛС „Тракия“ е постъпила допълнената оферта с 
Вх.№ 4372/29.10.2020г. от ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"ДЗЗД. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация в съответствие с 
разпоредбата на чл.103, ал.2 от ЗОП. 

II.  ОТВАРЯНЕ ОФЕРТАТА НА ОБЕДИНЕНИЕ „ГП”ДЗЗД 

1.  Комисията констатира, че допълнената оферта е представена в запечатана 
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в съответствие с изискванията на Възложителя 
и чл. 47, ал .2 от ППЗОП. 

2.  Комисията пристъпи към отваряне на офертата и проверка за съответствие 
на съдържащите се в нея документи с тези изисканите от Директора на ТП ДЛС 
„Тракия“, съгласно поканата. 

3.  С оглед спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете 
на комисията положиха подпис върху Техническо предложение и Ценово предложение. 

4.  При разглеждане на представените документи комисията установи, че 
ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"ДЗЗД е представило всички изискуеми документи и същите са 
изготвени съгласно условията на Възложителя. 

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към 
разглеждане на техническото предложение. 

Ш.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. В представеното техническо предложение ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"ДЗЗД предлага 

следното: 

1.1.  Поемат ангажимент да изпълнят обекта на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация - Приложение № А, приложена към поканата и Образец 4.2. - 

техническо предложение за II-ра обособена позиция към рамково споразумение № 

114/11.10.2017 г. в частта за авторския надзор. 

1.2.  Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор 

започва да тече от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя за 

подписване на договора за изпълнение на строително - монтажните работи на обекта и 

откриване на строителна площадка, и продължава през целия период на строително – 

монтажните работи на обекта. Срокът за изпълнение на авторския надзор е съобразно 

срока на изпълнение на СМР (не повече от 365 календарни дни, считано от съставяне на 

акт обр. 2а до съставянето на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (част, етап от него), (приложение № 15) по чл. 7, ал. 3, т. 15 от 

Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протокли по време на 

строителство , издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., 

ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм., бр. 56 от 11.07.2017 г., в сила от 11.07.2017 г. ). 



1.3. Предложението им се състои в извършване на дейности по упражняване на 

авторски надзор по време на строителството, съгласно изискванията на Закон за 

устройство на територията и изискванията на Възложителя. Гарантират точно и качествено 

упражняване на авторски надзор, през цялото време през което е необходимо неговото 

упражняване. 

2. Комисията констатира, че така представеното техническо предложение е 
изготвено съгласно изискванията поставени от Възложителя. 

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към 
разглеждане на ценовото предложение. 

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
В представеното ценово предложение ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД предлага обща 

стойност за изпълнение на договор с предмет: „Упражняване на авторски надзор по 
време на изпълнението на основен ремонт на ГАП „Свеженска река” - трета степен, 
находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Тракия”, в размер на: 
2195,08 лева (две хиляди сто деветдесет и пет лева и осем стотинки) без ДДС.  

Комисията констатира, че така представеното ценово предложение е изготвено 
съгласно изискванията на Възложителя. 

С оглед направените констатации и взетите решения, комисията предлага на 
Директора на ТП ДЛС „Тракия“ да сключи договор с предмет: „Упражняване на 
авторски надзор по време на изпълнението на основен ремонт на ГАП „Свеженска 
река” - трета степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС 
Тракия” с ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД , предложило обща стойност за изпълнение на 
договор в размер на: 2 195,08 лева (две хиляди сто деветдесет и пет лева и осем 
стотинки) без ДДС.  

Работата по разглеждане и оценка на представената допълнена оферта 
приключи на 03.11.2020г., на която дата се състави и подписа настоящия протокол. 

Настоящият протокол и цялата документация събрана в хода по разглеждане на 
допълнената оферта се предава на Възложителя за утвърждаване. 

 
Председател:  

Емануил Димитров: (п) 

Членове: 
 
 

инж. Христо Кюлеханов: (п)      Десислава Калинова: (п) 
 
 
 
 

(п) - Заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „ в” от Регламент (ЕС) 2016/679 


