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П Р О Т О К О Л  

 

от заседание на Комисията назначена със Заповед № РД-02-343 от 04.08.2020 

година на Кмета на Община Димово, която да отвори и разгледа подадената оферта и да 

проведе договаряне на условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя, 

посочени в поканата за участие в процедурата на пряко договаряне с предмет: 

„ПРИСТРОЙКА ЗА ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР /3 СПИРКИ/ УПИ 187, КВ.6, ДОМ 

ЗА СТАРИ ХОРА, С. ГАРА ОРЕШЕЦ, ОБЩИНА ДИМОВО“. 
  

На 28.08.2020 година в 10.00 часа в изпълнение на Заповед № РД-02-343 от 

04.08.2020 година на Кмета на Община Димово и в съответствие с чл. 103, ал. 1 от ЗОП в 

10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация на Община Димово се събра 

комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Михаела Михайлова – директор Дирекция „АОФ“; 

2. Ирена Тодорова – Районен техник село Гара Орешец 

със задача да отвори и разгледа подадената оферта и да проведе договаряне с 

поканения участник „УНИКАТ 50“ ЕООД, ЕИК: 204004336, гр.Белоградчик по 

условията на процедурата, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за 

участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с горе посочения предмет. 

Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след 

което председателят на комисията откри заседанието и представи постъпилата оферта. 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, адресирана и надписана, 

съгласно указанията на Възложителя в поканата до участника.  

След отваряне на опаковката, съдържаща офертата комисията установи, че тя 

съдържа следните документи: 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в Предложението по образец; 

2. Техническо предложение по образец; 

3. Работна програма; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; 

5. Декларация за срок на валидност на офертата по образец; 

6. Декларация по чл.39, ал.1, т.1, б, д от ППЗОП по образец; 

7. Декларация за извършен оглед на мястото на строежа – предмет на поръчката по 

образец; 

8. Ценово предложение по образец; 

9. Заверено копие от Удостоверения за добро партньорство; 

10. Заверено копие от Удостоверение № I-TV 016620 на Централния професионален 

регистър на строителя; 

11. Заверено копие oт Застрахователна полица №711520052000002 за задължителна 

застраховка „Трудова злополука“; Заповед №25/09.08.2020 година; Предложени 

условия за изчисляване на застрахователната премия; Предложение-въпросник с 
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анализ на клиентските нужди съгласно чл.325а от КЗ за сключване на застраховка 

„Злополука“;  

12. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години; 

13. Декларация-списък на техническите лица с приложени заверени копия на 

документи – Диплома №013985, рег.№10 от 01.07.1969 година; Удостоверение 

№02617-185 от 28.11.2016 година на Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ Подкрепа“, строителен квалификационен център; Сертификат 

№20 от 12.05.2014 година по Проект №2(4i)-3.2-9 „Трансграничен Център за 

обучение по качество“, Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-

България 2007-2013 година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

След като установи, че офертата на участника „УНИКАТ 50“ ЕООД, 

гр.Белоградчик съдържа всички посочени в поканата до участника документи, комисията 

пристъпи към тяхното подробно разглеждане. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че участникът 

„УНИКАТ 50“ ЕООД, гр.Белоградчик, е търговско дружество регистрирано в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 204004336, представлявано от 

Никола Радков Гайдаров. 

Участникът декларира, че приема да се счита обвързан от задълженията и условията, 

поети с Офертата до изтичане срока на валидността й.  

Участникът декларира, че срокът на валидност на офертата е 60 календарни дни, 

считано от посочения краен срок за получаване на оферти. 

Участникът декларира, че е запознат с условията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация,  както и с всички документи и указания в документацията на 

обществената поръчка. 

Участникът декларира, че е съгласен  с клаузите на проекта на договор, в това число 

с условията за плащане. 

Предложената цена за изпълнение на поръчката е в размер на 48 636.03  

(четиридесет и осем хиляди шестстотин тридесет и шест лева и нула три стотинки) 

лева без ДДС.  

Комисията констатира, че предложената цена не надвишава предвидената от 

Възложителя прогнозна стойност от  48 840 (четиридесет и осем хиляди осемстотин и 

четиридесет ) лева без ДДС. 

След като установи, че участникът е представил всички изискуеми от Възложителя 

документи, комисията реши да допусне „УНИКАТ 50“ ЕООД, ЕИК: 204004336, 

гр.Белоградчик до провеждане на договарянето. Комисията пристъпи към преговори с 

участника до определяне на условията на договора. 

След извършване на описаните действия комисията изготви настоящия протокол, в 

който са отразени постигнатите договорености, с което договарянето приключи. 

Настоящият протокол се подписа на 28.08.2020 година, както следва: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател: 

1.………П………… (Рени Длъгнекова) 

Членове: 

1…………П…….(Михаела Михайлова) 
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2……………П…..(Ирена Тодорова) 

 

От страна на участника: „УНИКАТ 50“ ЕООД 

 

1………П………(Никола Радков Гайдаров) 

 

 
Налице са положени подписи и печат,  

като същите са заличени 

на основание чл. 36а, ал. 3 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 

 

 

 


