
Община Добричка, град Добрич о 
Ул."Независимост"№ 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 

e-mail: obshtina@>dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bci 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 

за дейността на комисията, назначена със Заповед № 1491/ 29.12.2014 г. на кмета на община 
Добричка за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него 
в селата Стефан Караджа и Паскалево" с две обособени позиции, открита с решение № 1388/ 
24.11.2014 г. и публикувана преписка № 00159-2014-0033 в Регистъра на Агенцията по обществените 
поръчки. 

На 09.01.2015 г., 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; 
5. Ивайло Костадинов - Ст.специалист строителен техник. 
6. Николай Станчев - Кметски наместник на с.Стефан Караджа. 

се събра да разгледа допълнително представените документи, относно съответствието на участника 
„МОНОЛИТ" ООД с критериите за подбор, поставени от възложителя, съдържащи се в плик № 1 на 
участника. 

С Протокол №1 от 07.01.2015 г. комисията констатира несъответствие в документите, представени 
от участника „МОНОЛИТ" ООД и съдържащи се в плик №1 с надпис „Документи за подбор", с 
изискванията на възложителя, във връзка с критериите за подбор. Със същият Протокол, комисията 
уведоми участника, че на основание чл.68, ал.9 от ЗОП той има право, в съответствие с изискванията 
на възложителя, посочени в обявлението, да замени представените документи или да представи нови 
в срок 5 работни дни от получаването на протокола, с които смята че ще удовлетвори поставените от 
възложителя критерии за подбор. 

Участникът „МОНОЛИТ" ООД се е възползвал от правото си по ЗОП и е представил/депозирал 
плик с документи в срок, в Център за услуги и информация (ЦУИ), стая №105 в сградата на общината 
под рег.индекс Оф-225 #1/ 08.01.2015 г. за двете обособени позиции по обявената процедура за 
възлагане на обществена поръчка. 

Комисията отвори плика, разгледа последователно допълнително представените документи от 
участника и установи следното: 

- представена е допълнително служебна бележка (заверено копие) от Камарата на строителите в 
България - областно представителство Добрич, от която е видно, че участникът в момента е в 
процедура по издаване на документи за изпълнение на обекти от четвърта група от Правилника за 
реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя; 

- представена е допълнително декларация, с която Камен Добрев Иванов, в качеството си на 
управител на „МОНОЛИТ" ООД, декларира, че към момента на подаване на документите фирмата е 
в процедура по издаване на документи за изпълнение на обекти от четвърта група - четвърта 
категория от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на 
строителя и ако бъде избран за изпълнител, при подписване на договора ще представи изискуемия 
документ. 

Предвид гореизложеното, комисията приема допълнително представените документи от 
участника. Констатира, че с тях той отстранява несъответствията с изискванията на възложителя, във 
връзка с критериите за подбор и единодушно 

1. Да допусне участника „МОНОЛИТ" ООД до по нататъшно участие в процедурата. 

Открита процедура с предмет „Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан 
Караджа и Паскалево"с две обособени позиции финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с 
изпълнение на Договор № 38/3/3220795/04.08.2014 г. 

РЕШИ: 
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Комисията 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 
„МОНОЛИТ" 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 благоустрояване на 
парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и 
Паскалево. По приложен Линеен график, участникът предлага срок за изпълнение на дейностите по 
поръчката - 60 календарни дни за всяка обособена позиции. 

2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", представен от участника 
„Кристал глас" ООД съдържа 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 благоустрояване на 
парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в село Стефан Караджа. По 
приложен Линеен график, участникът предлага срок за изпълнение на дейностите по поръчката- 45 
календарни дни. 

3. Пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", представени от участника 
„ДЪГА-АПОСТОЛ" 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 благоустрояване на 
парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и 
Паскалево. По приложен Линеен график, участникът предлага срок за изпълнение на дейностите по 
поръчката- 60 календарни дни за всяка обособена 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: 
- „МОНОЛИТ" ООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул.Трети март № 56, ЕИК 

834025452, представлявано от Камен Иванов Добрев - управител; 
- „Кристал глас" ООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул.Иван Вазов № 17, 

вх.Б, ап.7, ЕИК 124502635, представлявано от Милена Недкова Паскалева - управител; 
- „ДЪГА-АПОСТОЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул.Копривщица 

№ 22, ЕИК 124567782, представлявано от Кирчо Апостолов Дончев - управител. 
2. Публичното заседание на комисията за отваряне на плик № 3 „Предлагана цена" на участниците 

да бъде на 15.01.2015 г. от 10:30 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. 

С тези действия комисията приключи своята работа. Протоколът се изготви и подписа на 
09.01.2015 г. 

Председател: 7 (Илдъз Юнус) 

Членове: 1. ^ / (Цветан Георгиев); 

(Даниела Тодорова); 

(Детелина Иванова); 

(Дияна Койчева); 

(Ивайло Костадинов); 

(Николай Станчев). 
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