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П Р О Т О К О Л 

№ 1 

за дейността на комисията, назначена със Заповед № 1492/ 29.12.2014 г. на кмета на община 
Добричка за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ловчанци и 
Фелдфебел Дянково" с две обособени позиции, открита с решение № 1386/ 24.11.2014 г. и 
публикувана преписка № 00159-2014-0032 в Регистъра на Агенцията по обществените 
поръчки. 

На 29.12.2014 г., в 14:00 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. Дияна Койчева - Ст.специалист счетоводител. 

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 
ред 

Наименование на участника Per.индекс/дата и час на 
оферта 

Обособена позиция 

1 „ИМПРЕСИЯ - 99" ООД Оф-213/13.12.2014 г., 11:42 
часа 

ОП1 - обект с.Ловчанци; 
ОП2 - обект с.Фелдфебел 
Дянково. 

2 „МЕТАЛИЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" 
ЕООД 

Оф-229/22.12.2014 г., 12:07 
часа 

ОП1 - обект с.Ловчанци; 
ОП2 - обект с.Фелдфебел 
Дянково. 

3 „АС - СТРОИ" ЕООД 0ф-239/23.12.2014 г., 11:33 
часа 

ОП1 - обект с.Ловчанци; 
ОП2 - обект с.Фелдфебел 
Дянково. 

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

Съгласно чл.35, ал.З от ЗОП, всички членове на комисията подписаха декларации за 
съответствие на обстоятелствата по чл.35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по 
чл.35, ал. 2 от 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 „ИМПРЕСИЯ - 99" ООД, със седалище и адрес на 

управление: град Провадия, ул.Дунав № 86, ЕИК 103500780, представлявано от Светослав 
Любенов Атов - управител. 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП и 
документацията за участие - в срок и в запечатан непрозрачен плик, адресиран съгласно 
изискванията на възложителя. Пликът с офертата на участника, съгласно изискването на 
чл.57, ал.2 от ЗОП, съдържа 3 (три) отделни запечатани, непрозрачни плика: плик № 1 с 
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надпис „Документи за подбор", плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката" и плик № 3 с надпис „Предлагана цена". Участникът подава оферта за повече от 
една обособена позиция. Пликове № 2 и № 3 са представени за всяка от позициите. 
Документите и информацията, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за двете обособени 
позиции, по които участникът участва, като същите са поставени в плика по позицията с най-
малък пореден номер. Трима от членовете на комисията подписаха пликове № 3. 

Комисията отвори пликове № 2 на участника и трима от членовете й подписаха 
документите, съдържащи се в тях. 

След подписване на документите в пликове № 2, комисията отвори плик № 1 с надпис 
„Документи за подбор" и оповести документите и информацията, съдържащи се в него и 
провери съответствието със списъка - Приложение № 2 от документацията по процедурата 
за възлагане на обществена поръчка. 

2. Оферта представена от участника „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, със 
седалище и адрес на управление: град Русе, ул.Иосиф Цанков № 16, ЕИК 117668770, 
представлявано от Анелия Тодорова Георгиева - управител. 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП и 
документацията за участие - в срок и в запечатан непрозрачен плик, адресиран съгласно 
изискванията на възложителя. Пликът с офертата на участника, съгласно изискването на 
чл.57, ал.2 от ЗОП, 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". Участникът подава оферта за повече от 
една обособена позиция. Пликове № 2 и № 3 са представени за всяка от позициите. 
Документите и информацията, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за двете обособени 
позиции, по които участникът участва, като същите са поставени в плика по позицията с най-
малък пореден номер. Трима от членовете на комисията подписаха пликове № 3. 

Комисията отвори пликове № 2 на участника и трима от членовете й подписаха 
документите, съдържащи се в тях. 

След подписване на документите в пликове № 2, комисията отвори плик № 1 с надпис 
„Документи за подбор" и оповести документите и информацията, съдържащи се в него и 
провери съответствието със списъка - Приложение № 2 от документацията по процедурата 
за възлагане на обществена поръчка. 

3. Оферта представена от участника „АС - СТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: град Русе, ул.Петко Д. Петков № 8, ЕИК 117623848, представлявано от Светозар 
Тодоров Стефанов - управител. 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП и 
документацията за участие - в срок и в запечатан непрозрачен плик, адресиран съгласно 
изискванията на възложителя. Пликът с офертата на участника, съгласно изискването на 
чл.57, ал.2 от ЗОП, 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". Участникът подава оферта за повече от 
една обособена позиция. Пликове № 2 и № 3 са представени за всяка от позициите. 
Документите и информацията, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за двете обособени 
позиции, по които участникът участва, като същите са поставени в плика по позицията с най-
малък пореден номер. Трима от членовете на комисията подписаха пликове № 3. 

Комисията отвори пликове № 2 на участника и трима от членовете й подписаха 
документите, съдържащи се в тях. 

След подписване на документите в пликове № 2, комисията отвори плик № 1 с надпис 
„Документи за подбор" и оповести документите и информацията, съдържащи се в него и 
провери съответствието със списъка — Приложение № 2 от документацията по процедурата 
за възлагане на обществена поръчка. 
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След извършването на тези действия публичната част от заседанието на комисията 
приключи. 

II. Закрито заседание на комисията. 
На 30.12.2014 г. в 14:00 часа, комисия в същия състав пристъпи към разглеждане на 

документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор на 
участниците, поставени от възложителя и констатира следното: 

1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", представен от участника „ИМПРЕСИЯ -
99" ООД съдържа всички изискуеми документи и информация за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка - раздел III.2 "Условия за участие". Документите и 
информацията са в съответствие и с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за участие. Комисията приема документите и констатира, че участника 
„ИМПРЕСИЯ - 99" ООД отговаря на минималните изисквания на възложителя за участие, 
във връзка с критериите за подбор и го допуска до по нататъшно участие в процедурата. 

2. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", представен от участника ,,МЕТАЛПЛАСТ 
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД съдържа всички изискуеми документи и информация за подбор, 
посочени в обявлението за обществената поръчка - раздел III.2 "Условия за участие". 
Документите и информацията са в съответствие и с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за участие. Комисията приема документите и констатира, че участника 
„МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД отговаря на минималните изисквания на 
възложителя за участие, във връзка с критериите за подбор и го допуска до по нататъшно 
участие в процедурата. 

3. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", представен от участника „АС - СТРОИ" 
ЕООД съдържа всички изискуеми документи и информация за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка - раздел III.2 "Условия за участие". Документите и 
информацията са в съответствие и с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за участие. Комисията приема документите и констатира, че участника „АС 
- СТРОИ" ЕООД отговаря на минималните изисквания на възложителя за участие, във 
връзка с критериите за подбор и го допуска до по нататъшно участие в процедурата. 

С тези действия комисията приключи своята работа за деня. Председателят на комисията 
насрочи следващото заседание на комисията за разглеждане на документите съдържащи се в 
пликове № 2 за 05.01.2015 г. 

На 05.01.2015 г. от 14:00 часа, комисия в същия състав пристъпи към разглеждане на 
документите съдържащи се в плик № 2 на участниците, както следва: 

1. Пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", представени от 
участника „ИМПРЕСИЯ - 99" ООД съдържат Техническо предложение, изготвено по 
образец - Приложение № 11 от документацията за участие. В този документ са направени 
предложения, които отговарят на изискванията на възложителя, във връзка с изпълнението 
на дейностите по доставката и монтажа на детските съоръжения и парковите елементи в 
селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково. Участникът предлага срок за изпълнение на 
дейностите по поръчката - 30 календарни дни за двете обособени позиции. 

2. Пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", представени от 
участника „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД съдържат Техническо предложение, 
изготвено по образец - Приложение № 11 от документацията за участие. В този документ са 
направени предложения, които отговарят на изискванията на възложителя, във връзка с 
изпълнението на дейностите по доставката и монтажа на детските съоръжения и парковите 
елементи в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково. Участникът предлага срок за изпълнение 
на дейностите по поръчката - 30 календарни дни за двете обособени позиции. 

3. Пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", представени от 
участника „АС - СТРОЙ" ЕООД съдържат Техническо предложение, изготвено по образец -
Приложение № 11 от документацията за участие. В този документ са направени 
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предложения, които отговарят на изискванията на възложителя, във връзка с изпълнението 
на дейностите по доставката и монтажа на детските съоръжения и парковите елементи в 
селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково. Участникът предлага срок за изпълнение на 
дейностите по поръчката - 30 календарни дни за двете обособени позиции. 

След като разгледа пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" и 
установи съответствието на техническите предложения с обявените изисквания на 
възложителя, комисията 

РЕШИ: 
1. Допуска офертите до отваряне на плик № 3 „Предлагана цена" на участниците: 
- „ИМПРЕСИЯ - 99" ООД, със седалище и адрес на управление: град Провадия, ул.Дунав 

№ 86, ЕИК 103500780, представлявано от Светослав Любенов Атов - управител; 
- „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град 

Русе, ул.Йосиф Цанков № 16, ЕИК 117668770, представлявано от Анелия Тодорова 
Георгиева - управител; 

- „АС - СТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Русе, ул.Петко Д. 
Петков № 8, ЕИК 117623848, представлявано от Светозар Тодоров Стефанов - управител. 

2. Публичното заседание на комисията за отваряне на плик № 3 „Предлагана цена" на 
участниците ще бъде на 09.01.2015 г. от 15:30 часа в зала 108 на общината. 

3. Да се публикува в профила на купувача информация за датата, часа и мястото на 
отваряне на ценовите оферти, не по-късно от 2 (два) работни дни преди обявената дата. 

Работата на комисията в този ден приключи в 14:45 часа. 

Открита процедура с предмет „"Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково" с две 
обособени позиции 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. 

Страница 4 


