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ПРОТОКОЛ № 2

В закрити заседания, в изпълнение на Заповед № 24/04.01.2019 г. на Заместник кмета на 
Община Горна Оряховица, упражняващ правата по чл. 7, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № 
3985/27.12.2018 г. на Кмета на Община Горна Оряховица се събра комисия в състав:

Председател: инж. Деница Коева -  Заместник кмет 
Членове: 1. Миглена Петкова -  старши юрисконсулт

2. Валя Андреева -  Директор дирекция „Бюджет, финанси и счетоводна
дейност“

да разгледа, по същество Техническите предложения на участниците, съгласно изискванията 
и методиката на Възложителя в процедура чрез „публично състезание“ с предмет:
’’Основен ремонт на обект „Социално предприятие „Спомагателни дейности в община 
Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица, ул. „Владая” 21“

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците, 
съгласно поставените условия от Възложителя.

Участник № 1 „Калоян строй“ ЕООД
Участникът е представил попълнени и подписани всички изискуеми от Възложителя 
декларации. Направено е следното предложение по показателя, както следва:
Т „Срок за изпълнение на строителството“ -  7 /седем/ календарни дни.
Участникът е представил линеен график, който обхваща всички видове работи и тяхната 
етапност, предмет на изпълнение. Графикът обосновава предложения от участника срок за 
изпълнение на СМР.

Участник № 2 „Стив - 14“ ЕООД
Участникът е представил попълнени и подписани всички изискуеми от Възложителя 
декларации. Направено е следното предложение по показателя, както следва:
Т „Срок за изпълнение на строителството“ -  8 /осем/ календарни дни.
Участникът е представил линеен график, който обхваща всички видове работи и тяхната 
етапност, предмет на изпълнение. Графикът обосновава предложения от участника срок за 
изпълнение на СМР.

Комисията извърши пресмятане и класиране по показател Т „Срок за изпълнение на 
строителството“.

1-во място: Участник № 1 „Калоян строй“ ЕООД -  55 т.

2-ро място: Участник № 2 „Стив - 14“ ЕООД -  48.13 т.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.010-0244-C01 по 
проект „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица”, който се финансира от Европейския 
социален фонд и Република България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020г., процедура BG05M90P001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”
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Настоящият протокол се изготви на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените 
поръчки, във връзка с чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане Закона за обществените 
поръчки на 17.01.2019 г.

КОМИСИЯ:

Председател:

Членове: 1. 2.
/Миглена Петкова/ /Валя Андреева/

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.010-0244-C01 по 
проект „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица”, който се финансира от Европейския 
социален фонд и Република България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020г., процедура BG05M90P001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”


