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П Р О Т О К О Л № 1 

по чл. 54, ал. 7 ППЗОП 

 

 

На 03.01.2018 г. в 11.00 часа в община Айтос, Заседателна зала се проведе заседание  на 

Комисията, назначена със Заповед № РД-08-01/03.01.2018год. на Кмета на община Айтос за 

избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: 

„Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, 

разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на 

обучения за повишаване квалификацията“, открита с Решение № ОП-17-49/08.12.2017 год. 

на Кмета на Община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2017-0013, в състав: 

 

Председател: Нина Петкова – Началник отдел „Общинска собственост“  

Членове:  

1. Красимира Георгиева – правоспособен юрист външен експерт; 

2. Силвия Колева – ст.експерт отдел „ИДРР“; 

 

На заседанието не присъстваха упълномощени представители на участниците.  

 

Комисията, проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне 

на получените документи по процедурата. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола 

по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

В срок са постъпили 2 броя оферти за участие в „публичното състезание“, няма 

получени такива след крайния срок за представяне: 

1. „Атлас Травелс“ ЕООД, вх. № 92-Ф-4/02.01.2018год., 09:54часа; 

2. „Прайм Консултинг“ ЕООД, вх. № 92-Ф-6/02.01.2018год., 10:03 часа; 

 

  След обявяване на Протокола председателят и членовете на Комисията подписаха 

декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

 

I. Отваряне на офертите 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните, непрозрачни опаковки 

и оповести тяхното съдържание, както следва: 

1. Оферта подадена от „Атлас Травелс“ ЕООД, вх. № 92-Ф-4/02.01.2018год., 

представена в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 

3, т. 1 ППЗОП, опис на съдържанието, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

2. Оферта подадена от „Прайм Консултинг“ ЕООД, вх. № 92-Ф-

6/02.01.2018год., представена в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по 

чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на съдържанието, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

След извършването на описаните действия Председателят на Комисията закри 

заседанието. 
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В закрито заседание проведено на 15.01.2018 г. в заседателната зала в Община Айтос, в 

редовен състав работата на комисията продължи с разглеждане на документите  по чл. 39, ал. 

2, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 

 

II. В хода на работата си Комисията констатира следното: 

Участник № 1 „Атлас Травелс“ ЕООД, вх. № 92-Ф-4/02.01.2018год. 

Участникът е представил следните документи: 

- Списък на представените документите; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника;  

- Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност; 

- ЕЕДОП-и на третите лица; 

- Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 4; 

- Декларация по чл.57 от Регламент(ЕС, Евроатом) № 966/2012 – Приложение № 8; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва: 

ЕЕДОП на участника „Атлас Травелс“ ЕООД 

- В Част III, Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени 

в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, т. 

Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване… - участникът 

неправилно е посочил „НЕ“ следвало е да отбележи „ДА“. Възложителят е посочил, че ще 

прилага такива специфични национални основания за изключване в раздел VIII. Указания за 

подготовката на образците на документите и на офертите от документацията, като ясно е 

указал, че „Участниците са длъжни да попълнят част ІІІ, раздели А, Б и В, както и раздел Г.“. 

Важно!  При попълване на Раздел Г, част ІІІ, участникът следва да има предвид че се прилагат 

специфични национални основания за изключване, описани по-долу и участникът следва да 

декларира обстоятелствата свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на тези 

основания, предвидени в Българското законодателство. 

- В офертата на участника не са представени документи за поети задължения от третите 

лица, съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 3 ЗОП. 

 

ЕЕДОП от третото лице  Зоя Миланова Соколова 

- В част II, раздел А: Информация за икономическия оператор в т. Име не са посочени 

имената, а в следващата точка не е попълнено ЕГН.  

 

ЕЕДОП от третото лице Мария Миткова Динчева 

- В част II, раздел А: Информация за икономическия оператор в т. Име не са посочени 

имената, а в следващата точка не е попълнено ЕГН.  

 

Участник № 2 „Прайм Консултинг“ ЕООД, вх. № 92-Ф-6/02.01.2018год.  

Участникът е представил следните документи: 

 - Списък на представените документите; 

 - ЕЕДОП на участника „Прайм Консултинг“ ЕООД;  

 - ЕЕДОП на третото лице Керанка Байчева; 

- Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 4; 

- Декларация по чл.57 от Регламент(ЕС, Евроатом) № 966/2012 – Приложение № 8; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“. 
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При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва: 

 

ЕЕДОП на участника „Прайм Консултинг“ ЕООД: 

- В част IV „Критерии за подбор“, раздел Г: Стандарти  за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление за декларирания сертификат участникът не е посочил 

срок на валидност, уеб адрес на органа издал сертификата, както и не описал обхвата на 

сертификата, за който участникът е сертифициран.  

 Съгласно предварително обявените в т. 3 от раздел III.1.3) Технически и 

професионални възможности от обявлението за поръчка от документацията изисквания на 

възложителя: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий 

за подбор само като попълват в ЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор“, Буква Г: 

сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за управление на качеството, както и описание на обхвата, за който 

участникът е сертифициран. Сертификатът трябва да е валиден. 

- В офертата на участника не е представен документ за поети задължения от третото 

лица, съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 3 ЗОП; 

 
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, участниците могат да предоставят на комисията нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, като допълнително 

представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на заявления за участие. 

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протоколът да се изпрати на всички участници в 

деня на публикуването му в профила на купувача по електронната преписка на процедурата.  

Този протокол е съставен  на 15.01.2018 г.  

 

Председател:………/ П /………….. 

Нина Петкова 

 

 

Членове: 

 

1. :………/ П /…………..   2. :………/ П /…………..  

 Красимира Георгиева    Силвия Колева 

 


