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за дейността на комисията, назначена със Заповед № 59/ 28.01.2015 г. на кмета на община 
Добричка за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 
участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на 
строителен надзор по благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на 
детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково". 
Публична покана с уникален код 9038418 в Регистъра на Агенцията по обществените 
поръчки. 

На 10.02.2015 г., в 10:00 часа в зала 108 на общината, комисия в състав: 

Председател: Илдъз Юнус - Зам. - кмет ЕППИР; 
Членове: 1. Цветан Георгиев - Юрист - консултант; 

2. Даниела Тодорова - Директор дирекция ЕППИР; 
3. Детелина Иванова - Гл.експерт ЕУП; 
4. Недялка Костадинова - Ст.специалист строителен техник и незаконно 

строителство. 

се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти. 
На комисията беше представен регистър, съдържащ информация за участниците и 

представените оферти по реда на подаването им, както следва: 

№ по Наименование на участника Рег.индекс/дата и час на оферта 
ред 
1 „ЕСМ" ЕООД Оф-11/09.02.2015 г., 09:42 часа 
2 „ЖИЛФОНД - ИНВЕСТ" ЕООД Оф-14/09.02.2015 г., 10:00 часа 
3 „СС - КОНСУЛТ" ЕООД Оф-19/09.02.2015 г., 10:37 часа 

На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата, както и 
представители на средствата за масово осведомяване и други лица. 

Съгласно чл.101г, ал.2 от ЗОП, всички членове на комисията подписаха декларации за 
съответствие на обстоятелствата по чл.35, ал. 1, т.2-4от ЗОП. 

I. Откритата/публичната част от заседанието на комисията. 
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по поредност на 

приемането им. 
1. Оферта представена от участника „ЕСМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

град Добрич, ул.Вихър № 4, ЕИК 124141494, представлявано от Евгения Стамова Маринова -
управител. 

Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника, а именно - 938,00 
лева без вкл. ДДС. 

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет „Упражняване на строителен надзор по благоустрояване на част от 
парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково" финансирана от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/3/3220813/04.08.2014 г. 
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2. Оферта представена от участника „ЖИЛФОНД - ИНВЕСТ" ЕООД, със седалище и 
адрес на управление: град Добрич. ул.Ген.Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от 
Илия Михайлов Димитров - управител. 

Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника, а именно - 930,00 
лева без вкл. ДДС. 

3. Оферта представена от участника „СС - КОНСУЛТ" ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: град Варна, ул.Страхил Войвода № 36, ЕИК 103950959, представлявано от 
Стоян Станчев Стоянов - управител. 

Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника, а именно -
1270,00 лева без вкл. ДДС. 

След извършването на тези действия публичната част от заседанието на комисията 
приключи. 

И. Закрито заседание на комисията. 
В закрито заседание комисията провери съответствието на постъпилите оферти с 

изискванията на Възложителя, определени в публичната покана, документацията и 
приложенията към нея. 

1. Съдържанието на офертата на участника „ЕСМ" ЕООД е представено в запечатан 
непрозрачен плик. Пликът съдържа 3 (три) отделни запечатани, непрозрачни плика: плик № 
1 с надпис „Документи за подбор", плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката" и плик № 3 с надпис „Предлагана цена" Офертата и цялата документация, 
свързана с нея, е написана на български език, без предоставяне на варианти в нея. 
Участникът не е предвидил участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката. 
Оферта съдържа всички изискуеми документи, информация и приложения, които са в 
съответствие и с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. 
Комисията приема документите и констатира, че участника „ЕСМ" ЕООД отговаря на 
изисквания на възложителя за участие и го допуска до класиране. 

2. Съдържанието на офертата на „ЖИЛФОНД - ИНВЕСТ" ЕООД е представено в 
запечатан непрозрачен плик. Офертата и цялата документация, свързана с нея, е написана на 
български език, без предоставяне на варианти в нея. Участникът не е предвидил участието на 
подизпълнители при изпълнение на поръчката. Оферта съдържа всички изискуеми 
документи, информация и приложения, които са в съответствие и с изискванията на 
възложителя, посочени в документацията за участие. Комисията приема документите и 
констатира, че участника „ЖИЛФОНД - ИНВЕСТ" ЕООД отговаря на изисквания на 
възложителя за участие и го допуска до класиране. 

3. Съдържанието на офертата на „СС - КОНСУЛТ" ЕООД е представено в запечатан 
непрозрачен плик. Офертата и цялата документация, свързана с нея, е написана на български 
език, без предоставяне на варианти в нея. Участникът не е предвидил участието на 
подизпълнители при изпълнение на поръчката. Оферта съдържа всички изискуеми 
документи, информация и приложения, които са в съответствие и с изискванията на 
възложителя, посочени в документацията за участие. Комисията приема документите и 
констатира, че участника „СС - КОНСУЛТ" ЕООД отговаря на изисквания на възложителя за 
участие и го допуска до класиране. 

След като разгледа и оцени офертите на участниците, съгласно критерия за възлагане на 
обществената поръчка, заложен в документацията и поканата - „най-ниска цена" и във 
връзка с чл.101г от ЗОП, комисията направи следното класиране на участниците: 

Първо място - „ЖИЛФОНД - ИНВЕСТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град 
Добрич, ул.Ген.Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров -
управител - 930,00 лева без вкл. ДДС; 

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет „Упражняване на строителен надзор по благоустрояване на част от 
парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково" финансирана от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/3/3220813/04.08.2014 г. 
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Второ място - „ЕСМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул.Вихър 
№ 4, ЕИК 124141494, представлявано от Евгения Стамова Маринова - управител - 938,00 
лева без вкл. ДДС; 

Трето място - „СС - КОНСУЛТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Варна, 
ул.Страхил Войвода № 36, ЕИК 103950959, представлявано от Стоян Станчев Стоянов -
управител - 1270,00 лева без вкл. ДДС. 

Комисията предлага на възложителя класираният на първо място да бъде определен за 
изпълнител на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор по 
благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него 
в селата Стефан Караджа и Паскалево". 

За получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 
се състави настоящия протокол и подписа от всички членове на комисията на 12.02.2015 г. 
Протоколът се предаде на Възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване. 

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет „Упражняване на строителен надзор по благоустрояване на част от 
парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково" финансирана от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/3/3220813/04.08.2014 г. 
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