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ПРОТОКОЛ № 1 

 
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 900 / 17.05.2016 г. 
на Кмета на Община Лясковец, за разглеждане, оценка и класиране 
на подадените оферти в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 

от Закона за обществените поръчки (отм.) с прилагане на опростени правила 
за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Строително–монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост 
на територията на Община Лясковец” 

 
 

На 17.05.2016 г. от 10.00 ч. в Залата на общинския съветник в сградата на 
Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, комисия в състав: 

Председател: инж. Милко Минев – Директор на дирекция „ТУОСЕИ“ в 
общинска администрация на Община Лясковец 

и членове:  
1. Валентин Чилев – Консултант „Технико-икономически анализи” в 

общинска администрация на Община Лясковец; 
2. Десислава Главнова – Юрисконсулт на Община Лясковец,  
3. Даниела Маринова – Гл. специалист „Обществени поръчки“ в Дирекция 

„ТУОСЕИ“ на Община Лясковец и 
 4. Марияна Цветкова -  Главен счетоводител на Община Лясковец, 
се събра в пълен състав със задача да извърши разглеждане, оценяване и класиране 
на офертите за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1от Закона за 
обществените поръчки (отм.) и § 18 от Преходните и заключителни разпореди на 
ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) с прилагане на опростени правила за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Строително–монтажни работи (СМР) на имоти 
- общинска собственост на територията на Община Лясковец”. 
  

І. Комисията получи Регистър на получените оферти с участниците и 
представените оферти.  

Всеки един от членовете на комисията преди започване на своята работа 
подписа декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП (отм.) и § 18 
от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.). 

От попълнения Регистър на получените оферти, комисията констатира, че до 
крайния срок – 17:00 часа на 16.05.2016 г. са подадени 3 (три) оферти, а именно:  

1. Оферта № 1 с вх. № ИЖС-2343/16.05.2016 г., постъпила в 11:39 часа, 
подадена от „РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, с адрес: 
гр. Велико Търново, ул. „Хан Крум“ № 3,тел: 062 / 630208, e-mail: 
evrocomerce@abv.bg и лице за контакт: Марин Маринов; 

2. Оферта № 2 с вх. № ИЖС-2344/16.05.2016 г., постъпила в 14:10 часа, 
подадена от „СТРОЙКО” ЕООД , с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 7, ет. 
3, тел: 062 / 605471, e-mail: info@stroiko.net и лице за контакт: Иван Трайков; 

3. Оферта № 3 с вх. № ИЖС-2351/16.05.2016 г., постъпила в 16:33 часа, 
подадена от „ЖИЛСТРОЙ - 96” ООД, с адрес: гр. Велико Търново, ул. 
„България“ № 2, тел: 062 / 624015, e-mail:ood_96@abv.bg и лице за контакт: 
Димитър Василев. 
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Приетите пликове на всички оферти бяха с видимо ненарушена цялост, 
запечатани, непрозрачни, с входящ номер, дата и час на подаване.  

Комисията констатира, че няма предложения постъпили след крайния срок.  
Съгласно възможността, предвидена в чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отм.) и § 18 от 

ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), при отваряне на офертите присъства 
представител на участник, подал оферта за участие в процедурата, а именно: 

- инж. Димитър Матеев Василев – Управител на „Жилстрой - 96“ ООД - гр. 
Велико Търново. 

 
ІI. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите по реда на 

тяхното постъпване:  
1. Първа бе отворена офертата на участника „РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА 

И СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, постъпила с вх. № ИЖС-2343/16.05.2016 г. 
Преди отварянето й, комисията констатира, че офертата е представена в 

запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. При отварянето на офертата се 
установи, че тя съдържа 3 отделни запечатани, непрозрачни плика с ненарушена 
цялост, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение 
за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.  

Плик № 3 с ценовото предложение на участника бе подписан от трима 
членове на комисията и от представител на друг участник, съгласно чл. 68, ал. 4 от 
ЗОП (отм.) – инж. Димитър Василев - Управител на „Жилстрой - 96“ ООД. 

Комисията отвори Плик № 2, като всички съдържащи се в него документи 
бяха подписани от трима членове на комисията, съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП (отм.) 
и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.). Присъстващият представител на 
участника „Жилстрой - 96“ ООД отказа да се възползва от възможността, 
предвидена в чл. 68, ал. 5 от ЗОП (отм.) да подпише документите в Плик № 2 на 
участника, чиято оферта се разглежда. 
 След това комисията отвори Плик № 1, оповести гласно документите, 
съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 
от ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), съгласно чл. 68, ал. 5 
от ЗОП (отм.).  

 
2. Втора бе отворена офертата на участника „СТРОЙКО” ЕООД,  

постъпила с вх. № ИЖС-2344/16.05.2016 г. 
Преди отварянето й, комисията констатира, че офертата е представена в 

запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. При отварянето на офертата се 
установи, че тя съдържа 3 отделни запечатани, непрозрачни плика с ненарушена 
цялост, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение 
за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.  

Плик № 3 с ценовото предложение на участника бе подписан от трима 
членове на комисията и от представител на друг участник, съгласно чл. 68, ал. 4 от 
ЗОП (отм.) – инж. Димитър Василев - Управител на „Жилстрой - 96“ ООД. 

Комисията отвори Плик № 2, като всички съдържащи се в него документи 
бяха подписани от трима членове на комисията, съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП (отм.) 
и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.). Присъстващият представител на 
участника „Жилстрой - 96“ ООД отказа да се възползва от възможността, 
предвидена в чл. 68, ал. 5 от ЗОП (отм.) да подпише документите в Плик № 2 на 
участника, чиято оферта се разглежда. 
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След това комисията отвори Плик № 1, оповести гласно документите, 
съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 
от ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), съгласно чл. 68, ал. 5 
от ЗОП (отм.). 

 
3. Трета бе отворена офертата на участника „ЖИЛСТРОЙ - 96” ООД, 

постъпила с вх. № ИЖС-2351/16.05.2016 г. 
Преди отварянето й, комисията констатира, че офертата е представена в 

запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. При отварянето на офертата се 
установи, че тя съдържа 3 отделни запечатани, непрозрачни плика с ненарушена 
цялост, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение 
за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.  

Плик № 3 с ценовото предложение на участника бе подписан от трима 
членове на комисията. 

Комисията отвори Плик № 2, като всички съдържащи се в него документи 
бяха подписани от трима членове на комисията, съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП (отм.) 
и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.).  

След това комисията отвори Плик № 1, оповести гласно документите, 
съдържащи се в него и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 
от ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), съгласно чл. 68, ал. 5 
от ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.). 
 

IІI. След отваряне на офертите и извършване на действията по чл. чл. 68, ал 
3 – ал. 5 от ЗОП (отм.) във вр. § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), 
комисията продължи своята работа на закрито заседание, като обстойно разгледа 
всички документи, приложени в офертата на всеки един участник.  

При разглеждане по реда на чл. 68, ал. 7 от ЗОП (отм.) на представените към 
офертите в Плик № 1 документи за доказване съответствието с критериите за 
подбор, комисията констатира следното: 

1. по отношение на Оферта № 1 на участника „РАХОВЕЦ 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД: 
 а). Участникът е декларирал в Представяне на участника (Образец № 1), че 
офертата му е със срок на валидност 120 календарни дни от датата, посочена в 
обявлението за крайна дата за подаване на офертите. 
 б). Участникът е декларирал, че е вписан в Централния професионален 
регистър на строителя (ЦПРС) за първа група строежи - от четвърта и пета 
категория. 

в). По отношение на участника няма наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 
9 от ЗОП (отм.). 

г). Участникът е внесъл гаранция за участие под формата на парична сума по 
сметката на Община Лясковец в размер на 700 лева. 

д). По отношение на техническите възможности и квалификация на 
участника: 

 Участникът е представил Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.) на 
строителството, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, 
изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата 
(Образец № 4 от документацията за участие), заедно с доказателства за 
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извършеното строителство съгласно чл. 51, ал. 1, т.2 от ЗОП (отм.) – 2 бр. 
удостоверения за добро изпълнение. 
 В своето закрито заседание, на основание чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП (отм.), 
комисията извърши проверка на декларираните в Образец № 4 от офертата обекти, 
декларирани като строително-монтажни работи, еднакви или сходни с предмета на 
настоящата обществена поръчка, състояща се в следното:  

  Извършена бе справка в публичен регистър – Портала на 
обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки за 
декларирания в Образец № 4 обект по позиция 1. „Изграждане на 
сградна водопроводна и канализационна инсталация на обект ПСОВ 
с. Сушица, община Стражица”, находящ се в с. Сушица, общ. 
Стражица - изграждане на водопроводна, канализационна 
инсталация, паркоустройство - озеленяване" на стойност 47 984,10 
лв. без включен ДДС, изпълнено за „Планекс инфраструктура" ООД - 
гр. Велико Търново”, за който е приложено към офертата 
Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 15/01.02.2016 г., 
издадено от „Планекс инфраструктура“ ООД, предназначено за 
доказване на съответствието с поставеното от възложителя минимално 
изискване към техническите възможности и квалификация, посочено в 
т. ІІІ.2.3. Технически възможности от Обявлението за обществената 
поръчка. От публикуваната информация в Портала на обществените 
поръчки към АОП бе установено, че за декларирания в офертата на 
участника „РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО” 
ЕООД обект възложител е Община Стражица, като от Кмета на 
общината е сключен договор за обществена поръчка (съгл. 
Информация за сключен договор 00078-2015-0003) с „Консорциум 
Инфраструктура 2015” за строителство на обект: „ПСОВ Вътрешна 
канализационна мрежа”. В информацията за сключения договор 
изрично е посочено, че при изпълнението не участват 
подизпълнители и договора не е изменян или допълван. 

  Извършена бе справка в публичен регистър – Портала на 
обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки за 
декларирания в Образец № 4 обект по позиция 2. „Изграждане 
подпорна стена на ул. „Пета”, с. Асеново, общ. Стражица - 
изграждане на подпорна стена” на стойност 52 072,84 лв. без 
включен ДДС, изпълнено за „Планекс инфраструктура" ООД - гр. 
Велико Търново” с приложено към офертата Удостоверение за добро 
изпълнение с изх. № 45/11.05.2016 г., издадено от „Планекс 
инфраструктура“ ООД, предназначено за доказване на съответствието 
с поставеното от възложителя минимално изискване към техническите 
възможности и квалификация, посочено в т. ІІІ.2.3. Технически 
възможности от Обявлението за обществената поръчка. От 
публикуваната информация в Портала на обществените поръчки към 
АОП бе установено, че за декларирания в офертата на участника 
„РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД обект 
възложител е Община Стражица, като от Кмета на общината е 
сключен договор за обществена поръчка (съгл. Информация за 
сключен договор 00078-2015-0006) със „СПЕДСТРОЙ” ЕООД за 
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строителство на обект: „Изграждане на подпорна стена на ул. 
„Седма”, с. Асеново”. В информацията за сключения договор и в 
информацията за изпълнението на договора изрично е посочено, че 
при изпълнението не участват подизпълнители и договора не е 
изменян или допълван. При извършена телефонна справка в Община 
Стражица е установено, че е допусната техническа грешка в 
наименованието на инвестиционния проект за: „Изграждане подпорна 
стена на ул. „Пета”, с. Асеново”, като ул. „Пета” в с. Асеново грешно 
е посочена в проекта като ул. „Седма” и всъщност строителство е 
извършено на ул. „Пета” в с. Асеново.     

  Извършена бе справка по реда на чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП (отм.) на 
заявените от участника „РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И 
СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД данни в Плик № 1 в списъка по чл. 51, ал. 
1, т. 2 от ЗОП (Образец № 4), като със свое писмо с изх. № ИЖС-
2520/27.05.2016 г. е изискала от Кмета на Община Стражица 
информация за проведените открити процедури за възлагане на 
обществените поръчки с уникални номера 00078-2015-0003 и 00078-
2015-0006 на Портала за обществени поръчки на АОП, както и 
информация за изпълнени обекти с предмет строителство от участника 
„РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД. Със 
свое писмо с изх. № 4505-1/07.06.2016 г. Кмета на Община Стражица е 
уведомил настоящата комисия, че: „…В Община Стражица няма 
данни фирма „РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО” 
ЕООД с ЕИК 104685271 да е участвал като изпълнител, 
подизпълнител или участник в консорциум в посочените процедури”. 

 Чрез предприетите действия комисията установи, че за доказване на 
професионален опит, участникът не е представил доказателства по чл. 51, ал. 4 
от ЗОП (отм.), за покриване на поставеното от възложителя минимално 
изискване към техническите възможности и квалификация, а именно: 
„….Всеки участник трябва да е изпълнил за последните 5 години, считано от 
датата на подаване на офертата, строителни дейности, включващи 
строително-монтажни работи, сходни с предмета на настоящата поръчка. 
 *Под „строителни дейности, включващи строително-монтажни работи, 
сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира строителни 
дейности по изграждане и/или рехабилитация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации, строителни дейности по изграждане и/или 
рехабилитация на подпорни стени, изграждане и/или рехабилитация на 
тротоарни настилки, както и строителни дейности по изграждане и/или 
рехабилитация на детски площадки - площадки за игра и съоръженията към тях, 
изграждане на алеи и озеленяване на обществени пространства. 

 Участникът е представил Списък - декларация по чл. 51 ал. 1, т. 3 и т. 9 от 
ЗОП (отм.) за техническо оборудване (механизация) по Образец № 5, което ще 
осигури за изпълнение на обществената поръчка заедно с доказателства за 
собственост на посочената техника, от което е видно, че разполага със същата: 

- Договор от 15.04.2016 г. с „Планекс инфраструктура“ ООД за наем на 
самосвал и многофункционален колесен багер; 

- Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - част I на 
колесен багер CATERPILLAR 432 E; 
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- Свидетелство за регистрация - част I № 007112586 на специален 
автомобил МАН 35.364 ВФК с регистрационен номер ВТ 8230 КА; 

- Договор от 15.04.2016 г. с „Янтра Актив“ ЕООД за наем на иглен 
вибратор – комплекти съгл. Фактура № 4000021424 от 28.08.2014 г. за закупуване 
на станция за иглен вибратор, гъвкав вал 4 м. за иглен вибратор и игла за иглен 
вибратор; 

- Договор от 15.04.2016 г. с „Янтра Актив“ ЕООД за наем на пневматична 
трамбовка и Фактура № 5000005644 от 09.07.2014 г. за закупуване на виброплоча. 

 Участникът е представил Списък – декларация на ръководните 
служители/техническите лица, вкл. тези които ще отговарят за контрола на 
качеството, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка 
(Образец № 6 от документацията за участие). Представената информация в 
списъка (Образец № 6) не доказва покриването на минималното изискване на 
възложителя относно техническите възможности и/или квалификация, а 
именно - участникът да разполага с инженерно-технически и ръководен 
персонал, поради следното: 

- В списъка (Образец № 6) е деклариран Боян Боянов като Технически 
ръководител, като в колона 5 от Образец № 6 „Професионален опит 
(месторабота, период, длъжност, основни функции)” е посочено, че същият от 
месец  март 2014 г. до момента е на длъжност: Технически ръководител в „Геоплан 
Кънстракшън” ЕООД; 

- В списъка (Образец № 6) е декларирана Марияна Калева – Инспектор по 
ЗБУТ, като в колона 5 от Образец № 6 „Професионален опит (месторабота, 
период, длъжност, основни функции)” е посочено, че същата от месец  август 2012 
г. до момента е на длъжност Експерт: Обществени поръчки в „Геоплан 
Кънстракшън” ЕООД. 

За доказване на техническите възможности и квалификация възложителят е 
поставил минимално изискване към участниците, посочено и в т. ІІІ.2.3. 
Технически възможности от Обявлението за обществената поръчка, а именно: 
„…Всеки участник трябва да разполага със следния инженерно-технически и 
ръководен персонал и квалифицирани работници, както следва: 

а). не по-малко от 1 (едно) технически правоспособно лице (строителен 
инженер или строителен техник), което да извършва техническото ръководство 
на строежа, отговарящо на условията по чл. 163а от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), и което притежава: 

- диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен 
инженер”, или да е лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение 
и придобита професионална квалификация в област „Архитектура и 
строителство”; 

- минимум 2 (две) години професионален опит в областта на изграждането 
и/или реконструкцията на строителни обекти. 

б). не по-малко от 1 (един) правоспособен инспектор по ЗБУТ (здравословни 
и безопасни условия на труд), който притежава:   

- удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в 
строителството, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и 
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социалната политика и Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, или еквивалентно; 

- минимум 1 (една) година професионален опит като координатор или 
инспектор по безопасност и здраве.”. 
 А). относно декларираното като технически правоспособно лице (Боян 
Боянов): 
 - липсват каквито и да е данни и/или доказателства, че участникът 
разполага или ще разполага с това лице при изпълнение на настоящата 
обществена поръчка, въз основа на трудово, гражданско или друг вид 
правоотношение или по реда на чл. 51а, ал. 1 от ЗОП (отм.).  
 Б). относно декларираната като правоспособен инспектор по ЗБУТ  
(Марияна Калева): 
 - липсват каквито и да е данни и/или доказателства, че участникът 
разполага или ще разполага с това лице при изпълнение на настоящата 
обществена поръчка, въз основа на трудово, гражданско или друг вид 
правоотношение или по реда на чл. 51а, ал. 1 от ЗОП (отм.).  

- липсват каквито и да е данни и/или доказателства относно 
правоспособността и професионалния опит на декларираното лице като 
Инспектор по ЗБУТ. Видно от Образец № 6 от офертата на участника 
„РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, Калева притежава 
Удостоверение № 7/06.03.2015 г., издадено от ТОНТС - Велико Търново. Съгласно 
изискванията на чл. 7, ал. 5, т. 2 от  Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 
работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, обучението по безопасност и здраве при работа се 
провежда на лицата, които са определени от работодателя да провеждат 
инструктажите по безопасност и здраве при работа - не по-рядко от веднъж на 
една година и продължителност не по-малка от шест учебни часа, както и т. ІІІ.2.3. 
Технически възможности от Обявлението за обществената поръчка е предвидено 
минималното изискване всеки участник трябва да разполага с не по-малко от 1 
(един) правоспособен инспектор по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на 
труд), който притежава „…удостоверение за Координатор по безопасност и 
здраве в строителството, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството 
на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, или еквивалентно; 

- минимум 1 (една) година професионален опит като координатор или 
инспектор по безопасност и здраве”. 
 Участникът „РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД 
не е представил каквито и да е данни и/или доказателства за Марияна Калева 
относно наличието на: 
 - минимум една година професионален опит като координатор или 
инспектор по безопасност и здраве, през което да й е възложена тази дейност, т.к. е 
декларирана като служител, отговарящ за обществените поръчки. 
 - преминато периодично обучение и инструктаж по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба № 2 
от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
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условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от 
Министерството на труда и социалната политика и Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, или еквивалентно, за покриване на 
изискванията на чл. 7, ал. 5, т. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията 
и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд, в рамките на изискуемия минимум 1 (една) година професионален опит 
на лицето, изпълняващо действия, като координатор или инспектор по безопасност 
и здраве, т.к. е посочено единствено удостоверение от 06.03.2015 г. за преминато 
обучение през 2015 г.  
 е). Участникът е декларирал липсата на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП (отм.). 
 ж). Участникът е декларирал действителния собственик на „РАХОВЕЦ 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД по смисъла на чл. 6, ал. 2 от 
Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) във връзка с чл. 3, ал. 5 от 
Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари 
(ППЗМИП). 
 з). Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител. 

 
 2. по отношение на Оферта № 2 на участника „Стройко” ЕООД: 
 а). Участникът е декларирал в Представяне на участника (Образец № 1), че 
офертата му е със срок на валидност 120 календарни дни от датата, посочена в 
обявлението за крайна дата за подаване на офертите. 
 б). Участникът е декларирал, че е вписан в ЦПРС за първа група строежи - от 
трета до пета категория. 

в). По отношение на участника няма наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 
9 от ЗОП (отм.). 

г). Участникът е внесъл гаранция за участие под формата на парична сума по 
сметката на Община Лясковец в размер на 700 лева. 

д). По отношение на техническите възможности и квалификация на 
участника: 

 Участникът е представил Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.), на 
строителството, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, 
изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата 
(Образец № 4 от документацията за участие), заедно с доказателства за 
извършеното строителство съгласно чл. 51, ал. 1, т.2 от ЗОП (отм.) – 10 бр. 
референции. Списъкът съдържа 10 обекта, на които участникът е декларирал 
изпълнено еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство от 2011 г. до 
2015 г. включително. След проверка на представените документите и публичния 
регистър – Портала на обществените поръчки към АОП, комисията реши, че 
представените документи и информация доказват изпълнението на строителство с 
предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, през 
последните 5 (пет) години. 

 Участникът е представил Списък - декларация по чл. 51 ал. 1, т. 3 и т. 9 от 
ЗОП (отм.) за техническо оборудване (механизация) по Образец № 5, което ще 
осигури за изпълнение на обществената поръчка, заедно с доказателства за 
собственост или наем на посочената техника, от които е видно, че разполага със 
същата: 
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 - Свидетелство за регистрация - част I № 004749604 на товарен автомобил 
Ивеко 65 Ц 15 с регистрационен номер ЕВ7874АС; 
 - Свидетелство за регистрация - част I № 007176682 на товарен автомобил 
Форд Транзит с регистрационен номер ЕВ5228ВА; 
 - Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - част I на 
багер товарач KOMATSU WB 93 R; 
 - Фактура № 0000002646 от 30.11.2007 г. за закупуване на мини челен 
товарач и Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - част I на 
мини челен товарач GEHL 6640; 
 - Фактура № 9000002811 от 28.01.2016 г. за закупуване на реверсивна 
виброплоча APR 3020, п./с.н.: 12123588 с PDI; 
 - Фактура № 1000046574 от 16.05.2013 г. за закупуване на виброплоча,п./с.н.: 
11208105; 
 - Фактура № 0000000136 от 09.10.2007 г. за закупуване на трамбовъчна 
машина; 
 - Фактура № 4000022370 от 19.06.2015 г. за закупуване на станция за иглен 
вибратор Enar, гъвкав вал 4 м. за иглен вибратор Enar и игла за иглен вибратор 
Enar; 
 - Фактура № 0001802261 от 17.04.2007 г. за закупуване на MAXIVIB 
задвижване, вибриращ накрайник MAXI VH48 и гъвкав вал MAXI FS3. 

 Участникът е представил Списък – декларация на ръководните 
служители/техническите лица, вкл. тези които ще отговарят за контрола на 
качеството, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка 
(Образец № 6 от документацията за участие). Представената информация доказва 
покриването на минималното изискване на възложителя относно техническите 
възможности и/или квалификация, а именно - участникът да разполага с 
декларираните служители.  
 Комисията установи, че в списъка (Образец № 6) е деклариран Даниел 
Петков – Координатор по ЗБУТ с професионален опит повече от 10 години като 
координатор или инспектор по безопасност и здраве в строителството. Относно 
правоспособността и професионалния опит на Петков, деклариран като Инспектор 
по ЗБУТ (съгл. Образец № 6) от офертата на участника „СТРОЙКО” ЕООД  е 
видно, че същият притежава Сертификат с рег. № 1464/27.04.2016 г. и Сертификат 
с рег. № 1033/30.04.2015 г. за завършен курс за „Координатор по безопасност и 
здраве в строителството”, издаден от Център за професионално обучение „МИКС”.  
 Участникът „СТРОЙКО” ЕООД не е представил данни и/или доказателства 
за Даниел Петков относно наличието на минимум една година професионален 
опит като координатор или инспектор по безопасност и здраве, през което да му е 
възложена тази дейност, т.к. е деклариран като „..началник строителни обекти, 
технически ръководител, управител строителство, координатор по безопасност 
и здраве в строителството” от 2005 г., а поставеното от възложителя минимално 
изискване за технически възможности и/или квалификация според т. ІІІ.2.3. 
Технически възможности от Обявлението за обществената поръчка е следното: 
„…Всеки участник трябва да разполага със … не по-малко от 1 (един) 
правоспособен инспектор по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд), 
който притежава минимум 1 (една) година професионален опит като 
координатор или инспектор по безопасност и здраве.”. 
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е). Участникът е декларирал липсата на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП (отм.). 
 ж). Участникът е декларирал действителния собственик на „СТРОЙКО” 
ЕООД по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
(ЗМИП) във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (ППЗМИП). 
 з). Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител. 
   

3. по отношение на Оферта № 3 на участника „Жилстрой - 96” ООД: 
 а). Участникът е декларирал в Представяне на участника (Образец № 1), че 
офертата му е със срок на валидност 120 календарни дни от датата, посочена в 
обявлението за крайна дата за подаване на офертите; 
 б). Участникът е декларирал, че е вписан в Централния професионален 
регистър на строителя (ЦПРС) за първа група строежи - от трета до пета категория 
и пета група строежи – отделни видове СМР. 

в). По отношение на участника няма наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 
9 от ЗОП (отм.). 

г). Участникът е внесъл гаранция за участие под формата на парична сума по 
сметката на Община Лясковец в размер на 700 лева. 

д). По отношение на техническите възможности и квалификация на 
участника: 

 Участникът е представил Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.) на 
строителството, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, 
изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата 
(Образец № 4 от документацията за участие), заедно с доказателства за 
извършеното строителство съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.) – 10 бр. 
референции, 1 бр. договор и 2 бр. протокол (обр. 19). Списъкът съдържа 13 обекта, 
на които участникът е декларирал изпълнено еднакво или сходно с предмета на 
поръчката строителство от 2011 г. до 2015 г. включително. 
 В своето закрито заседание, на основание чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП (отм.), 
комисията извърши проверка на декларираните в Образец № 4 от офертата обекти, 
декларирани като строително-монтажни работи, еднакви или сходни с предмета на 
настоящата обществена поръчка, състояща се в следното:  

  Извършена бе справка в публичен регистър – Портала на обществените 
поръчки към Агенцията по обществени поръчки за декларирания в 
Образец № 4 обект по позиция 8. „Извършване на СМР на обекти – 
общинска собственост община Полски Тръмбеш, позиция 2 – Ремонтни 
работи в хотел „Есперанто” гр. Полски Тръмбеш”, посочено като  
изпълнено за „МСД-98“ ООД - гр. Велико Търново. За посоченото 
строителство, декларирано като еднакво или сходно с предмета на 
настоящата обществена поръчка, участникът „Жилстрой - 96” ООД е 
приложил към офертата Удостоверение за добро изпълнение, издадено 
от „МСД-98“ ООД, предназначено за доказване на съответствието с 
поставеното от възложителя минимално изискване към техническите 
възможности и квалификация, посочено в т. ІІІ.2.3. Технически 
възможности от Обявлението за обществената поръчка. От 
публикуваната информация в Портала на обществените поръчки към 
АОП бе установено, че за декларирания в офертата на участника 
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„Жилстрой - 96” ООД обект в Образец № 4 обект в позиция 8 
„Извършване на СМР на обекти – общинска собственост община 
Полски Тръмбеш, позиция 2 – Ремонтни работи в хотел „Есперанто“ 
гр. Полски Тръмбеш” на стойност 53 830 лв. без включен ДДС, 
изпълнено за „МСД-98" ООД, гр. Велико Търново”, че Община Полски 
Тръмбеш, респ. Кмета на общината като възложител е сключил договор 
за обществена поръчка (съгл. Информация за сключен договор 00352-
2014-0006) с „МСД-98” ООД - гр. Велико Търново за строителство на 
обект: „Извършване на СМР на обекти – общинска собственост 
община Полски Тръмбеш, позиция 2 – Ремонтни работи в хотел 
„Есперанто“ гр. Полски Тръмбеш”. В информацията за сключения 
договор  изрично е посочено, че при изпълнението не участват 
подизпълнители и договора не е изменян или допълван. 

 Чрез предприетите действия комисията установи, че за доказване на 
професионален опит, участникът не е представил доказателства по чл. 51, ал. 4 
от ЗОП (отм.), за покриване на поставеното от възложителя минимално 
изискване към техническите възможности и квалификация, а именно: 
„….Всеки участник трябва да е изпълнил за последните 5 години, считано от 
датата на подаване на офертата, строителни дейности, включващи 
строително-монтажни работи, сходни с предмета на настоящата поръчка. 
 *Под „строителни дейности, включващи строително-монтажни работи, 
сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира строителни 
дейности по изграждане и/или рехабилитация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации, строителни дейности по изграждане и/или 
рехабилитация на подпорни стени, изграждане и/или рехабилитация на 
тротоарни настилки, както и строителни дейности по изграждане и/или 
рехабилитация на детски площадки - площадки за игра и съоръженията към тях, 
изграждане на алеи и озеленяване на обществени пространства. 

 Участникът е представил Списък - декларация по чл. 51 ал. 1, т. 3 и т. 9 от 
ЗОП (отм.) за техническо оборудване (механизация), което ще осигури за 
изпълнение на обществената поръчка, заедно с доказателства за собственост на 
посочената техника, от които е видно, че разполага със същата: 

- Свидетелство за регистрация - част I № 000626391 на товарен автомобил 
Мерцедес 208 Д с регистрационен номер ВТ4137АК; 

- Свидетелство за регистрация - част I № 002284945 на товарен автомобил 
Ивеко Дейли 35 8 с регистрационен номер ВТ3818ВА; 

- Свидетелство за регистрация - част I № 002957995 на лек автомобил 
Фолксваген Транспортер с регистрационен номер ВТ95447ВВ; 

- Фактура № 0000019545 от 25.06.2007 г. за закупуване на ++ AUSR 
TE2/230 V Schмашина SNR: 694601; ++TE-C3X 8/22 свредло; ++TE-C3X 10/22 
свредло;++TE-C3X 12/22свредло; 

- Фактура № 0000088524 от 22.12.2008 г. за закупуване на ++ AUSR TE56-
TPS 230 V, комбинирана машина TE56TPS SNR 136225; 

- Фактура № 61011156417 от 29.07.2009 г. за закупуване на машина за 
рязане; 

- Фактура № 0001827218 от 01.06.2006 г. за закупуване на ел. ренде; 
- Фактура № 0000002236 от 28.07.2009 г. за закупуване на ел. дрелка; 
- Фактура № 0001817441 от 05.11.2004 г. за закупуване на къртач; 
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- Фактура № 0001803572 от 11.06.2007 г. за закупуване на виброшлайф; 
- Фактура № 0000208387 от 24.09.2015 г. за закупуване на ъглошлайф; 
- Фактура № 0001823703 от 16.11.2005 г. за закупуване на ръчен циркуляр; 
- Фактура № 0000270093 от 30.09.2014 г. за закупуване на ударно-

пробивна машина в куфар; 
- Фактура № 0000007436 от 24.11.2015 г. за закупуване на моторен трион; 
- Фактура № 5000007042 от 11.12.2014 г. за закупуване на виброплоча; 
- Договор от 10.05.2016 г. с ЕТ „ПРОЛЕТ – Йордан Йорданов“ за наем на 

багер многофункционален и иглен вибратор; 
- Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - част I на 

Колесен багер; 
 Участникът е представил Списък – декларация на ръководните 

служители/техническите лица, вкл. тези които ще отговарят за контрола на 
качеството, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка 
(Образец № 6 от документацията за участие). Участникът е декларирал, че 
разполага със Димитър Василев – Технически ръководител и Инспектор по ЗБУТ, 
който е и управител на дружеството (съгласно вписаните обстоятелства в 
търговския регистър на Агенцията по вписванията). Представената информация 
не доказва покриването на минималното изискване на възложителя относно 
техническите възможности и/или квалификация, поради следното:  
 - Комисията установи, че в списъка (Образец № 6) е деклариран едно лице 
инж. Димитър Василев, като Технически ръководител и като Инспектор по ЗБУТ 
със завършено висше образование, „магистър“ по специалност „ПГС – технология“ 
и професионална квалификация „Строителен инженер по ПГС“ и „Координатор по 
безопасност и здраве в строителството“, притежаващ Удостоверение № 
13/19.04.2016 г. за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” 
Длъжностно лице по ЗБУТ с повече от 15 години професионален опит като 
технически ръководител, Главен инженер строителство и Отговорно длъжностно 
лице по ЗБУТ. 
 Участникът „Жилстрой - 96” ООД не е представил данни и/или 
доказателства за инж. Димитър Василев относно: 
 - наличието на минимум една година професионален опит като 
координатор или инспектор по безопасност и здраве, през което да му е възложена 
тази дейност, т.к. е деклариран освен като управител на дружеството (съгл. 135, ал. 
1, т. 2 от Търговския закон), така и като „..технически ръководител, главен 
инженер строителство и отговорно длъжностно лице по ЗБУТ, управител на 
фирмата” от 1988 г., а поставеното от възложителя минимално изискване за 
технически възможности и/или квалификация според т. ІІІ.2.3. Технически 
възможности от Обявлението за обществената поръчка е следното: „…Всеки 
участник трябва да разполага със … не по-малко от 1 (един) правоспособен 
инспектор по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд), който притежава 
минимум 1 (една) година професионален опит като координатор или 
инспектор по безопасност и здраве.”. 
 - преминато периодично обучение и инструктаж по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба № 2 
от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от 
Министерството на труда и социалната политика и Министерството на 
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регионалното развитие и благоустройството, или еквивалентно, за покриване на 
изискванията на чл. 7, ал. 5, т. 1 от  Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 
работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, обучението по безопасност и здраве при работа се 
провежда на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси 
(не по-рядко от веднъж на две години и продължителност не по-малка от шест 
учебни часа), в рамките на изискуемия минимум 1 (една) година 
професионален опит на лицето, изпълняващо действия, като координатор или 
инспектор по безопасност и здраве, т.к. е представено единствено удостоверение от 
19.04.2016 г. за преминато обучение през 2016 г.  

е). Участникът е декларирал липсата на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП. 
 ж). Участникът е декларирал действителния собственик на „Жилстрой-
96”ООД по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
(ЗМИП) във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (ППЗМИП). 
 з). Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител. 
  

IV. С оглед на направените констатации от комисията при разглеждане на 
документите, съдържащи се в Плик № 1 от офертите на участниците, на основание 
чл. 68, ал. 8 от ЗОП (отм.) и § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на 
ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) след установената липса на документи и/или 
несъответствие с критериите за подбор и/или друга нередовност, комисията 
изисква от участниците представянето на липсващите в офертите им документи 
и/или отстраняването на констатираните нередовности и несъответствия, съгласно 
констатациите, отразени в настоящия протокол.  

Съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП (отм.) във връзка с § 18 от Преходните и 
заключителни разпоредби на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), когато е установена 
липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, всеки участник 
може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, 
да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще 
удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.  

С оглед на изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП (отм.) във връзка с 
§ 18 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), 
комисията изисква: 

1. от участника „РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО” 
ЕООД да отстрани констатираните несъответствия с критериите за подбор и/или 
нередовности, включително фактическа грешка и представи съответните 
документи:  
 а). доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП (отм.) за покриване на 
поставеното от възложителя минимално изискване към техническите 
възможности и квалификация, а именно: „….Всеки участник трябва да е 
изпълнил за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, 
строителни дейности, включващи строително-монтажни работи, сходни с 
предмета на настоящата поръчка. 
 *Под „строителни дейности, включващи строително-монтажни работи, 
сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира строителни 
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дейности по изграждане и/или рехабилитация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации, строителни дейности по изграждане и/или 
рехабилитация на подпорни стени, изграждане и/или рехабилитация на 
тротоарни настилки, както и строителни дейности по изграждане и/или 
рехабилитация на детски площадки - площадки за игра и съоръженията към тях, 
изграждане на алеи и озеленяване на обществени пространства. 
 б). данни и/или доказателства, че участникът разполага или ще 
разполага с декларираното като технически правоспособно лице (Боян 
Боянов) при изпълнение на настоящата обществена поръчка, въз основа на 
трудово, гражданско или друг вид правоотношение или по реда на чл. 51а, ал. 1 от 
ЗОП (отм.).  
 в). данни и/или доказателства, че участникът разполага или ще 
разполага с декларираната като правоспособен инспектор по ЗБУТ  (Марияна 
Калева) при изпълнение на настоящата обществена поръчка, въз основа на 
трудово, гражданско или друг вид правоотношение или по реда на чл. 51а, ал. 1 от 
ЗОП (отм.).  

г). данни и/или доказателства относно правоспособността и 
професионалния опит на декларираното лице като Инспектор по ЗБУТ 
Марияна Калева:  
 - минимум една година професионален опит като координатор или 
инспектор по безопасност и здраве, през което да й е възложена тази дейност;  
 - преминато периодично обучение и инструктаж по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба № 2 
от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от 
Министерството на труда и социалната политика и Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, или еквивалентно, за покриване на 
изискванията на чл. 7, ал. 5, т. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията 
и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд, в рамките на изискуемия минимум 1 (една) година професионален опит 
на лицето, изпълняващо действия, като координатор или инспектор по безопасност 
и здраве.  
 

2. от участника „Стройко” ЕООД да отстрани констатираните 
несъответствия с критериите за подбор и/или нередовности, включително 
фактическа грешка и представи съответните документи:  
 - данни и/или доказателства относно професионалния опит на 
декларираното лице като Инспектор по ЗБУТ за Даниел Петков - наличието на 
минимум една година професионален опит като координатор или инспектор по 
безопасност и здраве, през което да му е възложена тази дейност.  

 
3. от участника „ЖИЛСТРОЙ-96” ООД да отстрани констатираните 

несъответствия с критериите за подбор и/или нередовности, включително 
фактическа грешка и представи съответните документи:  
 а). доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП (отм.) за покриване на 
поставеното от възложителя минимално изискване към техническите 
възможности и квалификация за извършени строителни дейности по 
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изграждане или рехабилитация на сградни канализационни инсталации, а 
именно: „….Всеки участник трябва да е изпълнил за последните 5 години, считано 
от датата на подаване на офертата, строителни дейности, включващи 
строително-монтажни работи, сходни с предмета на настоящата поръчка. 
 *Под „строителни дейности, включващи строително-монтажни работи, 
сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира строителни 
дейности по изграждане и/или рехабилитация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации, строителни дейности по изграждане и/или 
рехабилитация на подпорни стени, изграждане и/или рехабилитация на 
тротоарни настилки, както и строителни дейности по изграждане и/или 
рехабилитация на детски площадки - площадки за игра и съоръженията към тях, 
изграждане на алеи и озеленяване на обществени пространства. 
 б). данни и/или доказателства относно професионалния опит на 
декларираното лице като Инспектор по ЗБУТ за инж. Димитър Василев 
относно: 
 - наличието на минимум една година професионален опит като 
координатор или инспектор по безопасност и здраве, през което да му е възложена 
тази дейност; 
 - преминато периодично обучение и инструктаж по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба № 2 
от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от 
Министерството на труда и социалната политика и Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, или еквивалентно, за покриване на 
изискванията на чл. 7, ал. 5, т. 1 от  Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 
работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, обучението по безопасност и здраве при работа се 
провежда на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси 
(не по-рядко от веднъж на две години и продължителност не по-малка от шест 
учебни часа), в рамките на изискуемия минимум 1 (една) година 
професионален опит на лицето, изпълняващо действия, като координатор или 
инспектор по безопасност и здраве.  

 
V. В съответствие с чл. 68, ал. 9 от ЗОП (отм.) във връзка с § 18 от ПЗР на 

ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), срокът за представяне на липсващите документи 
и/или отстраняване на констатираните нередовности и/или несъответствията с 
критериите за подбор, валиден за всички участници в откритата процедура по 
избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строително–монтажни 
работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община 
Лясковец”, е 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол, който 
ще бъде публикуван и в профила на купувача на възложителя в официалната 
интернет страница на Община Лясковец – www.lyaskovets.net. 

Липсващите документи следва да бъдат представени (констатираните 
нередовности трябва да бъдат отстранени / несъответствието с критериите за 
подбор следва да бъда отстранено чрез представяне на съответните документи) не 
по-късно от изтичането на посочения срок по пощенски път на адрес: гр. 
Лясковец 5140, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. Възраждане № 1, 
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Община Лясковец (На вниманието на председателя на комисията Милко 
Минев). 

 
Протоколът с констатациите относно наличието и редовността на 

представените документи към офертите за участие в откритата процедура ще бъде 
изпратен в един и същи ден на всички участници, подали оферти за участие в 
процедурата за избор на изпълнител и ще бъде публикуван в профила на купувача 
на официалната интернет страницата на Община Лясковец. 

 
Изготвянето на настоящият протокол приключи на 08.06.2016 г. в 16.00 ч. 

 
 

КОМИСИЯ:  
 
 

Председател: ……………..…. 
                       (инж. Милко Минев) 

 
 

Членове: 
 

1. …………….……     2. ……………..…… 
(В. Чилев)                 (Д. Главнова) 
 
3. …………….……     4. ……………..……. 
(Д. Маринова)      (М. Цветкова)   

 


