
 

 

Г Р А Ф И К 
 

 

за работата на Комисия, назначена Заповед №РД-04-230/11.06.2019 г. на кмета на  

Община Костенец за разглеждане на офертите, получени в процедура с предмет: 

„Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното 

платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“, открита с Решение 

№РД-04-172/09.05.2019 г., уникален номер на поръчката в РОП 00484-2019-0004 

 

 

 На основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП във връзка със Заповед №РД-04-230 от 

11.06.2019 г., с която са определени поименния състав и председателя на комисията за 

провеждане на горепосочената процедура, както и срок за работа на комисията до 

11.12.2019 г. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

1. Срокове за изпълнение на отделните дейности по разглеждане и оценка на 

постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното 

платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“, открита с Решение 

№РД-04-172/09.05.2019 г. на кмета на община Костенец, уникален номер на поръчката в 

РОП 00484-2019-0004, както следва: 

 

 

№ 

по 

ред 

Вид дейност Срок за изпълнение 

1. Свикване на първо закрито заседание на комисията 

до 2 работни дни от 

публичното отваряне на 

офертите 

2. 

Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор 

до 10 работни дни от 

първото закрито заседание на 

комисията 

3. Съставяне на Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

До 5 работни дни от 

приключване на дейността 

по т.2 

4. 
Спиране на работата на комисията, поради 

изчакване на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 

Минимум 9 работни дни -  с 

оглед датата на получаване 

на протокола от участниците 

5. 

След изтичане на срока по т. 4 разглеждане на 

допълнително представените документи и 

информация. Изготвяне на протокол за тези 

действия на комисията. 

7 работни дни от изтичане на 

срока по т.4 

6. 

След изтичане на срока по т. 5 разглеждане на 

техническите предложения на допуснатите 

участници за съответствие с изискванията на 

техническата спецификация и на възложителя; при 

допускане – оценка на предложението  съгласно 

Методиката за оценка. Изготвяне на протокол за 

тези действия на комисията. 

10 работни дни от изтичане 

на срока по т.5 



 

 

7. 

След изтичане на срока по т. 6 оценка на 

предложенията  съгласно Методиката за оценка. 

Изготвяне на протокол за тези действия на 

комисията. 

5 работни дни от изтичане на 

срока по т.6 

8. 
Публикуване на съобщение за отваряне на 

ценовите оферти в Профила на купувача 

2 работни дни от изтичане на 

срока по т.6 

9. Публично отваряне на ценовите оферти 

Провежда се след изтичането 

на поне 2 работни дни от 

публикуване на съобщението 

за отварянето им по т.8 

10. 

Провеждане на закрито заседание за разглеждане 

на ценовите предложения за съответствие с 

изискванията на възложителя, определяне на 

оценка по този показател, както и комплексни 

оценки на участниците. Изготвяне на протокол за 

този етап от процедурата 

До 2 работни дни от 

провеждане на публичното 

заседание 

11. 

Изготвяне на Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, 

окомплектоване на цялата документация по 

процедурата и предаването им на възложителя 

До 2 работни дни от 

изтичане на срока по т.10 

 

 

 2. Графикът по т. 1 е примерен и подлежи на актуализиране при възникване на 

непредвидени обстоятелства, дължащи се на проблеми при връчването на протоколите на 

участниците в процедурата или непредвидени обстоятелства, касаещи членовете на 

комисията. 

 

3. Графикът да бъде съобщен на членовете на Комисия съгласно със Заповед       

№РД-04-230/11.06.2019 г. на първото закрито заседание на комисията. 

 

 

 

Председател на Комисия,      ……..…/П/………………… 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

        Георги Янакиев –  

        Секретар на Община Костенец 

 


