
П Р О Т О К О Л  №2

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 770/01.08.2014г. за 
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти във връзка с провеждането на 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана при условията и 
реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет „Ремонт на покривна конструкция на Жилищен 
блок № 2 в Дом за стари хора с. Тертер“, открита с Публична покана с изх. № УД-02- 
17-668/23.07.2014 г. и с уникален код в РОП 9032176

Състав на комисията:
Председател: Осман Чауш - на длъжност зам. кмет в Община Кубрат
Членове:
1. инж. Стоян Пенев - директор дирекция „ТСУ, земеделие, търговия, опазване 

на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“, Община Кубрат, 
специалност „ПГС“

2. Женифер Пойраз -  ст. юрисконсулт, отдел „УС”, Община Кубрат
3. Метин Барзат - Директор Дом за стари хора с. Тертер
4. инж. Ергин Чакъров -  ст. експерт „Инвестиционна дейност“, отдел 

„Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и 
европейски проекти“, Община Кубрат

Резервен член:
Св. Кирилова - ст. юрисконсулт, Община Кубрат
Ивайло Иванов -  ст. експерт „Инвестиционни дейности“, отдел „Земеделие, 

търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“, 
Община Кубрат

наблюдател Росица Калинова -  директор Дирекция „Социално подпомагане“ - 
Кубрат

Резултати от работата на комисията:
Днес, 15.08.2014г. комисията се събра в 16.00 ч. в сградата на Общинска 

администрация гр. Кубрат (заседателна зала) за да продължи своята работа.

Комисията констатира, че е допусната явна техническа грешка в количествената 
сметка, част от документацията за участие, предоставена на участниците за 
остойностяване.

В количествената сметка, позиция 13 „Направа на покривна конструкция -  
дървени ребра“, колона „Мерна единица“ вместо „m3“ е изписано „m2“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 38, т. 5 ичл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона 
за обществените поръчки (ЗОП) следва да се прекрати обявената с Публична покана, 
изх. № УД-02-17-668/23.07.2014 г. процедура за възлагане на обществена поръчка при 
условията и реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет „Ремонт на покривна конструкция 
на Жилищен блок № 2 в Дом за стари хора с. Тертер“ с уникален код в РОП 9032176, 
тъй като са установени нарушения при откриването и провеждането на процедура, 
които не могат да бъдат отстранени, без това да промени първоначално обявените 
условия.

Комисията спря работата си на 15.08.2014г. в 16:30 часа.



Настоящият протокол е съставен на основание чл. 101г, ал. 4, изр. първо от 
ЗОП на 15.08.2014г. и на основание чл. 101г, ал. 3, изр. второ от ЗОП предаден на 
възложителя за утвърждаване.
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