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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ 

П Р О Т О К О Л №1 
 
на комисия, назначена Заповед № 189/05.12.2016 г. на Кмета на Община Якоруда, за 
разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура на публично състезание за 
избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: 
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско 
– Бел Камен “, находящ се на територията на община Якоруда„, обявена с Решение 
№ ОП-1 от 15.07.2016 г.  и публикувана в РОП АОП № 00616-2016-0004 
 

След като бяха получени допълнителните документи по чл. 53 ал. 9 от ППЗОП, 

членовете на комисията установиха, че в Протокол № 1 на комисията е допусната 

техническа грешка по отношение на констатациите за „Агромах “ЕООД. 

Във връзка с това, членовете на комисията се събраха на 04.01.2017 г., в 15:00 

часа, за да обсъдят възникаля казус и да изправят допуснатата грешка. Комисията, по 

чл. 103 ал. 1 от ЗОП, започна работа в редовен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

1. Беди Осман – Зам. Кмет на Община Якоруда 
 

ЧЛЕНОВЕ: 
 

      2. Айше Робова -  Началник отдел „Финанси МДТ“ в Община Якоруда 
      3. Али Биков – Началник отдел „ТСУ“в Община Якоруда 
      4. Елка Савова – ВЕ-169 включен в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от Закона за 
обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки – правоспособен юрист 
     5. инж. Йорданка Попова – ВЕ-125 включен в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от Закона за 
обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки – инженер ПГС  
      

При извършената проверка на представените, от „Агромах“ЕООД, документи 

комисията е установила следното: 

Участникът е представил 5 бр. ЕЕДОП – 1 бр. от участникът Агромах“  ЕООД; 4 

бр. ЕЕДОП от трети лица, чийто ресурси участникът ще използва – Проектант част 

Пътна, Проектант част Конструктивна, Проектант част Геодезия и Инженер Геодезист.  



1.Липсват подписи на ЕЕДОП от от третите лица. 

2. От представеният опис на документите, съдържащи се в офертата, ЕЕДОП от третите 

лица и изискванията на документацията, относно експертите, е налице несъответствие. 

Предоставени са некоректно попълнени ЕЕДОП, относно  технически лица, включени 

или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на 

качеството.  

Останалите документи, представени в офертата на участника са представени в 

съответствие с изискванията на ЗОП и предварително обявените от възложителя 

условия в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие. 

Комисията правилно е отбелязала, че участникът е представил 5 броя ЕЕДОП– 1 бр. 

от участникът „Агромах“  ЕООД; 4 бр. ЕЕДОП от трети лица, чийто ресурси 

участникът ще използва – Проектант част Пътна, Проектант част Конструктивна, 

Проектант част Геодезия, тоест изброила три броя експерти, фигуриращи в офертата 

като трети лица, но е пропуснала да отбележи четвъртият експерт трето лице -  

Инженер Геодезист. Във връзка с това, констатацията по отношение на офертата на 

„Агромах“  ЕООД, следва да се чете:  

Комисията извърши проверка на представените от „Агромах“  ЕООД 

документи и установи следното: 

Участникът е представил 5 бр. ЕЕДОП – 1 бр. от участникът Агромах“  ЕООД; 4 

бр. ЕЕДОП от трети лица, чийто ресурси участникът ще използва – Проектант част 

Пътна, Проектант част Конструктивна, Проектант част Геодезия и Инженер Геодезист.  

1.Липсват подписи на ЕЕДОП от от третите лица. 

2. От представеният опис на документите, съдържащи се в офертата, ЕЕДОП от третите 

лица и изискванията на документацията, относно експертите, е налице несъответствие. 

Предоставени са некоректно попълнени ЕЕДОП, относно технически лица, включени 

или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на 

качеството.  

Останалите документи, представени в офертата на участника са представени в 

съответствие с изискванията на ЗОП и предварително обявените от възложителя 

условия в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие. 

 

Предвид гореизложените констататции на Комисията назначена със Заповед № 
189/05.12.2016 г. на Кмета на Община Якоруда, за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите по настоящата обществена поръчка, в срок до 3 работни дни от получаване на 
настоящото допълнение към Протокол № 1, участникът, „Агромах“  ЕООД, подал 



оферта за настоящата обществена поръчка, следва да представи документи за 
отстраняване на несъответствията. 
 

Настоящият протокол е изготвен на 06.01.2017 г. в 16:00 часа. За верността на 

гореизложеното комисията се подписва в състав както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

1. . . . . . . .П.. . . . . .  

                /Беди Осман/ 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: 

 

 2. ………П………  

 / Айше Робова / 

 

 3. ……П………. 

/ Али Биков / 

 

 4.  ……П…..…. 

/Елка Савова/ 

 

5. ……..П……… 

/инж. Йорданка Попова/ 

 

Заличена информация, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 
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