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П Р О Т О К О Л

от Заседание №1 на Комисията,

назначена със Заповед №329/25.04.2018г. на директора на ДГ №23 "Иглика" по публично 

състезание с предмет „Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в 

УПИ I - за детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

Днес, 25.04.2018г. /сряда/ в изпълнение на Решение 37/26.03.2018г. на директора на 

ДГ №23 "Иглика" за откриване на публично състезание за избор на изпълнител на 

горепосочената обществена поръчка и Заповед №329/25.04.2018г. на директора на ДГ №23 

"Иглика", Комисията в състав:

Председател: Тихомир Тимов - Началник отдел ОИ, дирекция ИИБ, община Варна, с 

професионална квалификация инженер ОВК и съгласно договор с №50/25.04.2018 

Основни членове:

Тодор Димитров - Гл. експерт ВиК, дирекция ИИБ, община Варна, с професионална 

квалификация инженер ВиК и съгласно договор с №52/25.04.2018

Николай Байчев - Техник, инвеститорски контрол, ОП ИП, община Варна с професионална 

квалификация техник-инвеститорски контрол и съгласно договор с №51/25.04.2018 

Марина Драгова - Гл. експерт ОбП, ОП ИП, община Варна, с професионална квалификация 

експерт обществени поръчки и съгласно договор с №53/25.04.2018

Кирила Кирова - Юрисконсулт ОбП, ОП ИП, община Варна, с професионална квалификация 

право и съгласно договор с №54/25.04.2018

се събра в Ю ,0° часа в в сградата на детска градина №23 "Иглика", на адрес: гр. Варна, кв. 

Виница, ул. "Лазур" № 2 за провеждане на публичното състезание.

Съгласно изискванията на чл.103, ал. 1 от ЗОП кворумът и квалификацията на 

комисията по поръчката са налице.

Председателят на комисията запозна членовете на комисията с изискванията на 

тръжната документация и оповести списъка с подадените оферти по реда на тяхното 

постъпване:

1. Алпин билдинг ЕООД - №182 / 24.04.2018г.
2. Панов ЕООД - №184 / 24.04.2018г.
3. Алди Комерс груп ЕООД - №185/ 24.04.2018г.



След като се запознаха с протокола по чл. 48, ал. б от ППЗОП, членовете на комисията 

попълниха и подписаха декларациите, изисквани по чл.103, ал. 2 отЗОП.

На заседанието на комисията присъства Радуш Василев - представител на ПАНОВ

ЕООД.

Офертните документи на участниците са представени в непрозрачна опаковка, 

запечатана и с ненарушена цялост. Отклонения не бяха констатирани. На основание чл.54, 

ал.З от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по 

реда на тяхното постъпване и оповестяване тяхното съдържание.

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП, най-малко трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". На 

основание чл.54, ал.5 от ППЗОП документите бяха разписани и от един представител на 

участниците, присъствали на отварянето, различни от участника, подал оферта.

С това приключи публичната част на заседанието.

В отсъствие на представители на участниците се пристъпи към проверка на 

комплектността на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на допуснатите 

участници съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП и Условията по публичното състезание.

Комисията установи следната комплектност и редовност на внесените документи и 

спазване условията по поръчката, а именно:

1. Участникът Алпин билдинг ЕООД е представил:

1.Техническо предложение Да

2. Ценово предложение - отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри"

Да

3. Опис на представените документи Да

4. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП )

* В част IV, Раздел В, т. 1а)-участника е посочил изпълнени 

обекти-строителство от чиито описание не става ясно дали 

попадат в обхвата на минималните изисквания на 

Възложителя за изпълнено строителство, а именно: ново 

строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 

модернизация и/или разширение и/или рехабилитация

Да*

5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника или лицето,

неприложимо



което представлява участниците в обединението, съгласно договора 

за създаване на обединението - нотариално заверено (е оригинал)

6. Декларация по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП Не

7. Заявление за участие Да

2. Участникът Панов ЕООД е представил:

1.Техническо предложение Да

2. Ценово предложение - отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри"

Да

3. Опис на представените документи Да

4. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП )

Да

5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника или лицето, 

което представлява участниците в обединението, съгласно договора 

за създаване на обединението - нотариално заверено (в оригинал)

неприложимо

6. Декларация по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП Да

7. Заявление за участие Да

3. Участникът Алди Комерс груп ЕООД е представил:

1.Техническо предложение Да

2. Ценово предложение - отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри"

Да

3. Опис на представените документи Да

4. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП )

* В част IV, Раздел В, т. 1а)-участника е посочил изпълнени 

обекти-строителство от чиито описание не става ясно дали

да*



попадат в обхвата на минималните изисквания на 

Възложителя за изпълнено строителство, а именно: ново 

строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 

модернизация и/или разширение и/или рехабилитация

5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника или лицето, 

което представлява участниците в обединението, съгласно договора 

за създаване на обединението - нотариално заверено (в оригинал)

неприложимо

6. Декларация по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП Да

7. Заявление за участие Да

Комисията констатира следните отклонения и неспазени изисквания по чл.54, ал. 7 от 

ППЗОП и чл.17 от документацията за участие :

1. Участникът Алпин билдинг ЕООД е представил ЕЕДОП за който:

-В част IV, Раздел В, т. 1а)-участника е посочил изпълнени обекти-строителство от чиито 

описание не става ясно дали попадат в обхвата на минималните изисквания на Възложителя 

за изпълнено строителство, а именно: ново строителство и/или основен ремонт и/или 

реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация 

-Не е представил Декларация по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП

2. Участникът Алди Комерс груп ЕООД е представил ЕЕДОП за който:

-В част IV, Раздел В, т. 1а)-участника е посочил изпълнени обекти-строителство от чиито 

описание не става ясно дали попадат в обхвата на минималните изисквания на Възложителя 

за изпълнено строителство, а именно: ново строителство и/или основен ремонт и/или 

реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация

Въз основа на извършеното, Комисията

РЕШИ:

I. На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП да уведоми участниците в публично състезание с 

предмет „Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за



детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна ", като им изпрати 

протокола от първото заседание на комисията във връзка с наличието и редовността на 

представените от тях документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя.

II. На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП дава възможност на участниците, при които е 

констатирана липса на документи и/или несъответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и/или друга нередовност 

включително фактическа грешка да ги представят допълнително в срок 5 /пет/ работни дни, 

считано от датата на получаване на настоящия протокол, в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в Документацията за участие в откритата поръчка, като същите могат 

да предоставят на Комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или променена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 

заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 

посочени от частника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 

установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на Възложителя, 

когато това не води до промяна на Техническото предложение. Когато промените се отнасят 

до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да 

представляват участника.

III. Да проведе следващо заседание, на което да се разгледат допълнително представените 

документи, относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя.

ПОДПИСИ:

/ Николай Байчев /

4.

/ Кирила Кирова /

Дата на съставяне:04.05.2018г


