
ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ p Q p 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИ1 ( f f ^ j l 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО СЕШНДДОЕРИЧК 

ПРОТОКОЛ 

по чл.67, ал.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://dobnchka.bg/profile/orders/Q-09072019-286, 
назначена със заповед №789/19.07.2019 г. 

Днес 19.07.2019 г.от 13:00 часа, в зала 108 на административната сграда на 
община Добричка на открито заседание се събра комисия в състав: 
Председател: Даниела Тодорова - н-к отдел ЕППИП в дирекция ХДЕППИП 

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

1.инж.Атанас Пангаров - гл.специалист СТИ в дирекция УТСОСПООС; 
2.Недялка Костадинова - 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 LI II1ИРА и дирекция ХДЬ1IIIMII; 

Проведе прогопори с "МОНШ1И I " иид, с ЬИК Н;ШГ2Ь<1Ь2, 
Представлявано от Камен Иванов Добрев 
В качеството му на управител, 
Поредността за провеждане на преговорите се определи чрез жребий. Участникът 
получи пореден № 3. 
Комисията разгледа офертата на участника за „Извършване на СМР за обект: 
Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ" Нов живот - 1941" в село 
Черна" и установи следното: 
1. Офертата е предоставена в срок, в запечатана 
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и 
информацията, изискуема от Възложителя 

№ ДА 
• НЕ 
забележ 
ка 

2. Опаковката включва: 
2.1. Ьдинен европеиски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), електронно подписан от управителя 0 ДА 

U НЬ 
забележ 
ка 

2.2. Техническо предложение [Е ДА • НЕ 
заб 

2.2.1. /1инеен график - Приложение 
Ш ДА 

• НЕ 
заб 

2.3. Ценово предложение 0 ДА • НЕ 
заб 

2.3.1. Количествена и стойностна сметка 
№ ДА 

• НЕ 
заб 

3.Разглеждане на Предложението за изпълнение на 
поръчката 
Участникът е изпълнил задължителните и предварително Ш ДА • НЕ 

http://dobnchka.bg/profile/orders/Q-09072019-286
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• * 

• • 
• • 
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ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

обявени условия на Възложителя, посочени в 
документацията за участие при изготвяне на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

заб 

4. Разглеждане на Ценовото предложение 
4.1. Участникът предлага цена за изпълнение на поръчката 
в размер на: 
Открити аритметични грешки: • ДА; • НЕ (забележка 

) 

188365,42 
лева без 
включен 
ДДС, в т. 
ч. 8969,78 
лв. без 
включен 
ДДС 
непредвид 
ени 
разходи 

226038,5 
лева с 
включен 
ДДС, в 
т. ч. 
10763,74 
лв. с 
включен 
ДДС 
непредв 
идени 
разходи 

5. Разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал.З 
от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за 
подбор на участниците (ЕЕДОП) 
Комисията установи съответствие на участника с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 
За участника не са констатирани основания за отстраняване 
от обществената поръчка 

0 ДА • НЕ 
заб 

Забележки: 

Председателят на комисията попита представляващия участника потвърждава ли 
предложението ги за изпълнение на обществената поръчка. Учск.тикът отговори: 
Потвърждавам посочената цена и подадената оферта. \ I/У 
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