
П Р О Т О К О Л  №1 
 

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № 1 от 
11.04.2016 г. на Пенка Вълчанова – Директор на ЦДГ „Радост“, с. Оризаре с предмет: 
„Пристройка и разширение на съществуваща детска градина в УПИ VI – общ., кв. 36 по 
плана на с. Оризаре, общ. Несебър” , с констатациите относно липса на документи и/или 
несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа 
грешка. Протоколът е съставен в изпълнение на чл.68, ал.7 от ЗОП. 
 

Днес, 10.05.2016г., в 12:00 часа в сградата на ЦДГ „Радост“, с. Оризаре, ул. „Първи 
май” № 18, се събра комисия, назначена със Заповед №  168/10.05.2016г. на Възложителя, в 
състав:  

 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сюрея Исуф – началник отдел „Управление на обществени 
поръчки” при Община Несебър, професионална компетентност: юрист; 
 и  
 ЧЛЕНОВЕ: 
 1. инж. Жулиета Горанова – началник отдел „Устройство на територията” при Община 
Несебър, професионална компетентност: строителен инженер; 

2. Яна Узунова – гл. специалист в отдел „Управление на обществени поръчки” при 
Община Несебър, професионална компетентност: строителен техник; 

 
Председателят откри заседанието, като обяви състава на комисията, дневния ред, 

определения срок за приключване на нейната работа. Прочете списък с постъпилите в срок  
оферти:  

1. Оферта от „ВЕСЕЛА” ООД, гр. Варна с вх. № 083/09.05.2016г./12:20ч./, с адрес за 
кореспонденция: гр. Варна, ул. „Жеравна” №7; 

2. Оферта от „ТОДИС СТРОЙ” ЕООД, гр. Несебър с вх. № 084/09.05.2016г./15:05ч./, 
с адрес за кореспонденция: гр. Несебър, ул. „Изгрев” №43; 

3. Оферта от „АГРОН ГРУП” ЕООД, гр. Несебър с вх. № 085/09.05.2016г./15:40ч./, с 
адрес за кореспонденция: гр. Несебър, ул. „Хан Крум” №2А; 
 

След запознаване със списъка, всички членове на комисията попълниха декларации по 
чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки,  като несъответствия и основания за отвод 
не бяха установени. 

При отваряне на офертите не присъстваха представители на търговските дружества 
участници. 

От данните вписани във Входящ регистър на лицата, подали оферти за участие в 
процедура за възлагане на обществената поръчка се установи, че регистрираните участници са 
подали оферти в предварително обявения от възложителя срок, а именно до 16:00 часа на 
09.05.2016г. 

Отваряне на пликовете с оферти: 
В съответствие с нормата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, в присъствието на членовете на 

комисията, се отвориха пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване. Извърши се 
проверка на следните обстоятелства: 

- съобразно изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП:  
* подадените оферти представени ли са в запечатани, непрозрачни пликове  
- съобразно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП: 
* има ли в плика с офертите отделен запечатан, непрозрачен плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор”  в който се поставят документите и информацията, изисквани от 
възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП; 
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* има ли в плика с офертите отделен запечатан, непрозрачен плик № 2 с надпис 
"Предложение за изпълнение на поръчката" , в който се поставя техническото 
предложение;  

* има ли в плика с офертите отделен запечатан, непрозрачен плик № 3 с надпис 
„Предлагана цена",  който съдържа ценовото предложение на участника; 

Не бяха констатирани несъответствия. 
По реда на чл. 68, ал. 4 от ЗОП  трима от членовете на комисията подписаха в 

последователност, по реда на постъпване на офертите пликовете с надпис № 3 „Предлагана 
цена".  

По реда на чл. 68, ал. 5 от ЗОП  комисията отвори плик № 2 "Предложение за 
изпълнение на поръчката". Трима от членовете на комисията подписаха в 
последователност, всички документи, съдържащи се в него.  

По реда на чл.68 ал.5 от ЗОП комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за 
подбор” на всички участници. Оповести документите и информацията, които той съдържа, и 
провери съответствието със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

След извършване на всички действия съобразно законовите изисквания, приключи 
публичната част на заседанието. 

На 25.05.2016г. в 10:00 часа, комисията се събра отново в пълен състав и продължи 
работата си по проверката на представените документи в плик № 1 на всички участници с 
изискванията, заложени в документацията на Възложителя и констатира следното: 

 
Участник „ВЕСЕЛА” ООД, гр. Варна  
При разглеждане на документите, съдържащи се в плик №1 на представената оферта, 

комисията констатира следното: 
1. В представената Декларация за техническото оборудване, с което разполага 

участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство не е посочено описаното  
в обявлението минимално техническо оборудване  - потапящ и повърхностен вибратор за 
уплътняване на бетон. Да се посочи наличие на потапящ и повърхностен вибратор за 
уплътняване на бетон. 
 

Участник „ТОДИС СТРОЙ” ЕООД, гр. Несебър 
При разглеждане на документите, съдържащи се в плик №1 на представената оферта, 

комисията констатира следното: 
1. Липсва описание на характеристиките на декларираното техническо оборудване. Да 

се представи описание на характеристиките на декларираното техническо оборудване 
/свободен текст/. 

 
Участник „АГРОН ГРУП” ЕООД, гр. Несебър 
При разглеждане на документите, съдържащи се в плик №1 на представената оферта, 

комисията констатира следното: 
1. В представената Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП не са отбелязани декларираните 

от участника данни по т.1, т.4, т.7 и т.10. Да се представи коректно попълнена Декларация 
по чл.47, ал.9 от ЗОП /Образец №2/ с отбелязване на данните, които се отнасят до 
участника. 

2. Представена е некоректно попълнена Декларация за техническото оборудване, с 
което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство, като не 
са отбелязани данните в последните две графи от образеца (брой и собствено/наето), също 
така не е посочено наличието на потапящ и повърхностен вибратор, за които е приложен 
договор за наем.  Да се представи коректно попълнена Декларация за техническото 
оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за 
строителство /Образец №6/, от която да е ясно дали участникът има на разположение 
необходимия минимум от техническо оборудване за изпълнение на поръчката. 
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3. Липсва описание на характеристиките на декларираното техническо оборудване. Да 
се представи описание на характеристиките на декларираното техническо оборудване 
/свободен текст/. 
 
 

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал.9 от ЗОП, участниците представят на 
комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 
протокол. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите 
за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че 
ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. Документите могат да 
се представят всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа в сградата на ЦДГ „Радост“ – с. 
Оризаре, ул. „Първи май” №18. 

 
 

Комисията състави и подписа протокола на 30.05.2016г. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ______П__________           ЧЛЕНОВЕ:         1. _______П________ 
                / Сюрея Исуф /                               / инж. Жулиета Горанова /    
   
 
 
                                                                                                                    2. _______П________ 
                                                                                                                            / Яна Узунова / 
 
 


