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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

УТВЪРДИ/1: 
ИНЖ.ТОШКО ПЕТКОВ 
Кмет на община Добричка 

Дата: 

ДОКЛАД 

по чл.103, ал.З от ЗОП и чл.60, А/1.1 от ППЗОП от дейността на Комисия за 
провеждане на преговори с поканените участници в процедурата по пряко договаряне 
с предмет: „Извършване на СМР за обект: Модернизиране на туристическата 
инфраструктура на НЧ" Нов живот - 1941" в село Черна", открита Решение № 721 от 
09.07.2019 г. на инж.Тошко Димов Петков - Кмет на община Добричка - Възложител, 
обявена в профила на купувача на община Добричка на адрес: 
http://dobrichka.bg/profHe/orders/Q-09072019-286, назначена със заповед 
№789/19.07.2019 г. 

Комисия в състав: 
Прсдссдатсл! Даниела Тодорооа и к отдел ЕППИП d дирекция ХДЕППИП 

и отговорник технически дейности по проект ROBG-456, 
и членове: 

1.инж.Атанас Пангаров - гл.специалист СТИ в дирекция УТСОСПООС; 
2.Недялка Коаадинова - ст.специалист в дирекция УТСОСПООС; 
3.Веселина Георгиева - юрист; 
4.Галина Митева - координатор по проект ROBG-456; 
5.Весела Иванова - ст.специалист в дирекция УТСОСПООС; 
6.Светла Колева - мл.експерт ЕППИРА в дирекция ХДЕППИП; 

Започна работа в 13:00 часа на 19.07.2019 г., която премина в съответствие с 
разпоредбите па чл.61 от ППЗОП 

Председателят на комисията прочете заповедта за назначаване на комисията по 
чл. 103, ал.1 от ЗОП и запозна присъстващите със съдържанието на регистъра на 
подадените оферти. 

Председателят на комисията получи с протокол срещу подпис регистъра на 
участниците, подали оферти в обществената поръчка, както и самите оферти. 

Съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП до крайния срок за получаване на 
оферти - 17:00 часа на 18.07.2019 г. в Центъра за услуги и информация на община 
Добричка са постъпили оферти от следните участници: 

1."МОНОЛИТ" ООД, гр.Добрич с входящ номер за община Добричка - ОФ - 108 от 
18.07.2019 г., подадена в 09:29 часа; 

2. "Дъга - Апостол" ЕООД, гр.Добрич с входящ номер за община Добричка - ОФ -
109 от 18.07.2019 r.L подадена в 10:39 часа; 

3."ЕЛИТ СТРОЙ 6" ЕООД, гр.Варна с входящ номер за община Добричка - ОФ - 11 
от 18.07.2019 г., подадена в 16:52 часа; 

Членовете на комисията се запознаха с постъпилите оферти и подписаха 
декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИ1 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИIMCIBO ОБЩИНАМ.ШШ 

На заседанието присъстваха следните поканени участници: 
Камен Иванов Добрев - управител на "МОНОЛИТ" ООД, с ЕИК 834025452 
Кирчо Апостолов Дончев - управител на "Дъга - Апостол" ЕООД, с ЕИК 124567782 
Не присъства управителя или негов представител на "ЕЛИТ СТРОЙ 6" ЕООД, с 

ЕИК 201803705 

Комисията констатира, че постъпилите оферти са представени в запечатани, 
непрозрачни опаковки с ненарушена цялост, в указания от Възложителя срок. 
Участниците са посочили информацията, изискуема от Възложителя. 

На основание чл.67, ал.1 от ППЗОП, в присъствието на представители на 
поканените участници, комисията проведе жребии за определяне поредността на 
провеждането на преговорите с всеки от участниците поотделно, както следва: 

№ 1 "Дъга - Апостол" ЕООД, с ЕИК 124567782 
№ 2 "ЕЛИТ СТРОИ 6" ЕООД, с ЕИК 201803705 
№ 3 "МОНОЛИТ" ООД, с ЕИК 834025452 

О 

След изтеглянето на жребия, комисията пристъпи към провеждане на преговори с 
всеки участник поотделно. Резултатите от преговорите се отразяваха в протоколи, 
подписани от комисията и от участника. 

1.Комисията отвори и разгледа офертата на участника "Дъга - Апостол" 
ЕООД, с ЕИК 124567782, с управител Кирчо Апостолов Дончев и оповести нейното 
съдържание: 

-Електронен носител с надпис „ЕЕДОП „Дъга - Апостол" ЕООД" поставен в 
надписан плик; 

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката, с приложен Линеен 
график подпечатани и подписани от Кирчо Дончев - управител. Комисията установи, че 
при изготваянето на Техническото предложение и линейния график, участникът е 
изпълнил задължителните и предварително обявени условия на възложителя, 
посочени в поканата за участие. Участникът е предложил:срок за изпълнение на 
поръчката - 70 календарни дни; срок на валидност на офертата 6 месеца от крайния 
срок за получаване на офертите; гаранционен срок за изпълнение на СМР 5 години, 
считано от датата на протокола за установяване годността за приемане на строежа, без 
забележки, от приемателна комисия, назначена от Възложителя; 

-Ценовото предложение и КСС са подпечатани и подписани от Кирчо Дончев -
управител. Участникът предлага цена за изпълнение на поръчката в размер на 
169 428,48 (сто шестдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и осем лева и 
четередесет и осем стотинки) лева без включен ДДС, в т.ч. непредвидени разходи 8 
070,59 (осем хиляди и седемдесет лева и петдесет и детет стотинки) лева без включен 
ДДС и 203 378,95 (двеста и три хиляди триста седемдесет и осем лева и деветдесет и 
пет стотинки) лева с включен ДДС в т. ч. непредвидени разходи 9 684, 71 ( девет 
хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и седемдесет и една стотинки) лева с 
включен ДДС. 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИ0НА/1Н0 РАЗВИТИ1 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО СБОИНАДОБРИЧК. 

Ценовото предложение е коректно попълнено с приложени количествено 
стойностни сметки без открити аримтетични грешки. Предложената цена не надвишава 
осигурения финансов ресурс. 

Трима от членовете на комисията подписаха всяка страница на Техническото 
предложение за изпълнение на поръчката, проложения Линеен график, Ценово 
предложение и КСС на участника. 

Управителя на „МОНОЛИТ" ООД подписа всяка страница на Техническото 
предложение за изпълнение на поръчката, приложения Линеен график, Ценово 
предложение и КСС на участника "Дъга - Апостол" ЕООД. 

На основание чл.61, т.7, във връзка с т.4 от ППЗОП комисията разгледа и провери 
документите по чл.39, ал.З от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за 
подбор на участника до установяване на пълно съответствие с изискванията за личното 
състояние и критериите за подбор на участника. 

В определения от Комисията срок в община Добричка постъпиха допълнителни 
документи с ВхК-3821 от 23.07.2019 г.-електронен носител с надпис „ЕЕДОП „Дъга -
Апостол" ЕООД", поставен в надписан плик. Комисията провери записаният на 
електронния носител документ и установи съответствие на „Дъга - Апостол" ЕООД с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и че е подписан с 
електронния подпис на Кирчо Дончев - управител. За участника не са констатирани 
основания за отстраняване от обществената поръчка. 

2.Комисията отвори и разгледа офертата на участника „Елит Строй 6" ЕООД, с 
ЕИК 201803705, с управител Елисавета Бянова и оповести нейното съдържание: 

Електронен носитсл с надпис „ЕЕДОП „Елит Строй 6" ООД" поетапен D плик; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката, с приложен Линеен 
график подпечатани и подписани от Елисавета Бянова, 2 бр. Референции и 2 бр. 
Удостоверения за добро изпълнение. Участникът е предложил:срок за изпълнение на 
поръчката - 118 календарни дни; срок на валидност на офертата 4 месеца от крайния 
срок за получаване на офертите; гаранционен срок за изпълнение на СМР 5 години, 
считано от датата на протокола за установяване годността за приемане на строежа, без 
забележки, от приемателна комисия, назначена от Възложителя. 

-Ценовото предложение и КСС са подпечатани и подписани от Елисавета Бянова -
управител. Участникът предлага цена за изпълнение на поръчката в размер на 
167 881,36 (сто шестдесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 
тридесет и шест стотинки) лева без включен ДДС, в т.ч. непредвидени разходи 7994,35 
(седем хиляди и деветстотин деветдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки) 
лева без включен ДДС и 201 457,63 (двеста и една хиляди четиристотин петдесет и 
седем лева и шестдесет и три стотинки) лева с включен ДДС в т. ч. непредвидени 
разходи 9 593, 22 ( девет хиляди петстотин деветдесет и три лева и двадесет и две 
стотинки) лева с включен ДДС. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪ ЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИ1 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

Ценовото предложение е коректно попълнено с приложени количествено 
стойностни сметки без открити аримтетични грешки. Предложената цена не надвишава 
осигурения финансов ресурс. 

Трима от членовете на комисията подписаха всяка страница на Техническото 
предложение за изпълнение на поръчката, проложения Линеен график, Ценово 
предложение и КСС на участника. 

Управителя на „Дъга - Апостол" ЕООД подписа всяка страница на Техническото 
предложение за изпълнение на поръчката, приложения Линеен график, Ценово 
предложение и КСС на участника „Монолит" ООД. 

На основание чл.61, т.7, във връзка с т.4 от ППЗОП комисията разгледа и провери 
документите по чл.39, ал.З от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за 
подбор на участника до установяване на пълно съответствие с изискванията за личното 
състояние и критериите за подбор на участника. 

D Техническата спецификация, Възложителя е посочил „срок на валидност на 
офертата 6(шест) месеца от крайния срок за получаване на офертите". В техническото 
предложение участника е предложил срок за валидност на офертата 4(четири) месеца 
от крайния срок за получаване на офертите. Така направеното предложение със срок 
на валидност на офертата по-кратък от обявения, не отговаря на условията поставени 
от Възложителя. 

Техническото предложение не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката и на основание чл.107, т.2, б „а" и т.5 от ЗОП участникът 
подлежи на отстраняване от процедурата. 

Неявяването на представител на участника поставя в невъзможност комисията да 
проведе договаряне със същия. В поканата за участие е посочена дата и час за 
провеждане на преговори и неявяването на представител на участника в определения 
ден и час на практика е незавършен фактически състав на чл.67, ал.2 от ППЗОП. 
Провеждането на преговори предполага личното присъствие и на двете страни. Липсва 
един от елементите на състава на договаряне - отсъствието на представител на 
участника лишава комисията фактически да проведе преговори както изисква 
горецитираната разпоредба „Комисията провежда преговори с всеки от участниците 
поотделно", „Елит Строй 6" ООД подлежи на отстраняване на основание чл.107, т.1 от 
ЗОП - участникът не изпълни друго условие посочено в покана за участие в преговори. 

3.Комисията отвори и разгледа офертата на участника "МОНОЛИТ" ООД, с 
ЕИК 834025452 и управител Камен Иванов Добрев и оповести нейното съдържание: 

-Електронен носител с надпис „ЕЕДОП „Монолит" ООД с.Черна" поставен в плик; 

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката, с приложен Линеен 
график подпечатани и подписани от Камен Добрев - управител, Застрахователна 
полица, Удостоверения издадени от ЦПРС, Декларация - списък на техническите лица, 
които участникът ще използва за изпълнение на поръчката придружен с дипломи и 
удостоверения на лицата, Списък - декларация за строителство, изпълнено през 
последните 5 години, 2 бр. Референции и 1 бр.Удостоверение за добро изпълнение. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ В Й Ш 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИ1 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО ОБЩИНА ДОБРИЧК 

Комисията установи, че при изготваянето на Техническото предложение и линейния 
график, участникът е изпълнил задължителните и предварително обявени условия на 
възложителя, посочени в поканата за участие. Участникът е предложилгсрок за 
изпълнение на поръчката - 120 календарни дни; срок на валидност на офертата 6 
месеца от крайния срок за получаване на офертите; гаранционен срок за изпълнение 
на СМР 5 години, считано от датата на протокола за установяване годността за 
приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от 
Възложителя; 

-Ценовото предложение и КСС са подпечатани и подписани от Камен Добрев -
управител. Участникът предлага цена за изпълнение на поръчката в размер на 
188365,42 (сто осемдесет и осем хиляди триста шестдесет и пет лева и четередесет и 
две стотинки) лева без включен ДДС, в т.ч. непредвидени разходи 8 969,78 (осем 
хиляди и девестотин шестдесет и девет лева и седемдесет и осем стотинки) лева без 
включен ДДС и 226 038,50 (двеста двадесет и шест хиляди тридесет и осем лева и 
петдесет стотинки) лева с включен ДДС в т. ч. непредвидени разходи 10 763,74 ( десет 
хиляди седемстотин шестдесет и три лева и седемдесет и четири стотинки) лева с 
включен ДДС. 

Ценовото предложение е коректно попълнено с приложени количествено 
стойностни сметки без открити аримтетични грешки. Предложената цена не надвишава 
осигурения финансов ресурс. 

Трима от членовете на комисията подписаха всяка страница на Техническото 
предложение за изпълнение на поръчката, проложения Линеен график, Ценово 
предложение и КСС на участника. 

Управителя на „Дъга - Апостол" ЕООД подписа всяка страница на Техническото 
предложение за изпълнение на поръчката, приложения Линеен график, Цепопо 
предложение и КСС на учаиника „Монолит" ООД. 

На основание чл.61, т.7, във връзка с т.4 от ППЗОП комисията разгледа и провери 
документите по чл.39, ал.З от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за 
подбор на участника до установяване на пълно съответствие с изискванията за личното 
състояние и критериите за подбор на участника. За участника не са констатирани 
основания за отстраняване от обществената поръчка. 

Комисията пристъпи към подредба в низходящ ред на офертите на 
участниците съобразно критерия за подбор „най - ниска цена", като извърши 
следното класиране: 

Първо място: участник -"Дъга - Апостол" ЕООД, с ЕИК 124567782, с ценово 
предложение в размер на 169 428,48 (сто шестдесет и девет хиляди четиристотин 
двадесет и осем лева и четередесет и осем стотинки) лева без включен ДДС, в т.ч. 
непредвидени разходи 8 070,59 (осем хиляди и седемдесет лева и петдесет и детет 
стотинки) лева без включен ДДС и 203 378,95 (двеста и три хиляди триста седемдесет 
и осем лева и деветдесет и пет стотинки) лева с включен ДДС в т. ч. непредвидени 
разходи 9 684, 71 ( девет хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и седемдесет и 
една стотинки) лева с включен ДДС. 

as г ЩШ 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 
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ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИ1 

Ш ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 

място: участник "МОНОЛИТ" ООД, 
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО СБЦИНА ДСЕРИЧК 

с ЕИК 834025452 с ценово Второ 
предложение в размер на 188365,42 (сто осемдесет и осем хиляди триста шестдесет и 
пет лева и четередесет и две стотинки) лева без включен ДДС, в т.ч. непредвидени 
разходи 8 969,78 (осем хиляди и девестотин шестдесет и девет лева и седемдесет и 
осем стотинки) лева без включен ДДС и 226 038,50 (двеста двадесет и шест хиляди 
тридесет и осем лева и петдесет стотинки) лева с включен ДДС в т. ч. непредвидени 
разходи 10 763,74 ( десет хиляди седемстотин шестдесет и три лева и седемдесет и 
четири стотинки) лева с включен ДДС. 

Мотиви: Участниците отговарят на всички изисквания на Закона за обществените 
поръчки и на изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие в 
обществената поръчка. Офертите на участниците са разгледани и оценени съобразно 
постигнатите договорености при проведените преговори и въз основа на 
предварително избрания критерий „най-ниска цена", предвид което е извършено 
класиране. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

Предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка 
възлагана чрез пряко договаряне с предмет: „Извършване на СМР за обект: 
Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ" Нов живот - 1941" , 
класираният на първо място участник "Дъга - Апостол" ЕООД, с ЕИК 124567782, със 
седалище и адрес на управление: ГР.Добрич, ул."Копривщица" № 22, представлявано 
от Кирчо Апостолов Дончев, с оферта с входящ номер за община Добричка - ОФ - 109 
от 18.07.2019 г., подадена в 10:39 часа и Протокол от проведени преговори. 

Предлага на възложителя да отстрани „Елит Строй 6 " ЕООД, с ЕИК 201803705, 
седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Тракия" № 10, ап.З, представлявано 
от Елисавета Миткова Бянова на основание чл.107, т.2, б „а" и т.5 от ЗОП -
Техническото предложение не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката и на основание чл.107, т.1 от ЗОП - участникът не изпълни 
друго условие посочено в покана за участие в преговори. 

Комисията приключи своята работа на 26.07.2019 г. и предава настоящия доклад и 
протоколите от работата на комисията за утвърждаване от Възложителя по реда на 
чл.106, ал.1 от ЗОП. 

Комисия: 

Председат 

Членове 

7 (1. 

n I I I t ^ ^ f 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 
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