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ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена Заповед № 298/04.05.2017 г. на Кмета на 
Община Приморско, за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура на 
публично състезание за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на 
ЗОП с предмет: “Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и оборудване 
по Проект BG16M10P002-1.009-0005 „Интегриран инвестиционен проект във водния 
сектор на агломерация Приморско-Китен“, обявена с Решение № 239 от 10.04.2017 г. и 
публикувана в РОП АОП № 00872-2017-0008

На 04.05.2017 г., в 11:00 часа, в Заседателната зала, в административната сграда на 
Община Приморско, започна работа комисия по чл. 103 ал. 1 от ЗОП в редовен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Георгиева -  Секретар на Община Приморско 

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Екатерина Димитрова -  Главен юрисконсулт при Община Приморско
2. Дукена Коемджиева -  Главен счетоводител при Община Приморско
3. Елка Савова -  външен експерт -  юрист
4. Станислав Савов -  Системен администратор при Община Приморско

Със задача да проведе публично заседание на основание чл. 54 ал. 2 от ППЗОП, за 
отваряне на получените оферти в процедурата.

Председателят на комисията прие един брой непрозрачна и запечатана опаковка, за 
което подписа Протокол, по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията се запознаха с 
имената на участниците, подали оферти, след което подписаха декларации за отсъствие на 
обстоятелства по чл. 103 ал. 1 от ЗОП. Председателят на комисията изчете Заповед № 
298/04.05.2017 г. на Кмета на Община Приморско, разясни начина и срока на работа на 
комисията и откри публичното заседание.

В определения срок са подадени оферти от участниците, както следва:

Номер Дата на Регистрация Кореспондент
№ 30-00/37 03.05.2017г. 16.13 часа Кооперация „Панда“

На заседанието на комисията не присъства представител на участника.
След като от членовете на комисията не постъпиха възражения относно целостта на 

опаковката, съдържаща офертата, комисията пристъпи към отварянето й, като оповести 
нейното съдържание, както следва:
I. Отваряне на офертите

1 .1. Председателят на комисията отвори офертата на Кооперация „Панда“
Участникът е представил офертата си в запечатана и непрозрачна опаковка, 

съдържаща документите по чл. 39 ал. 2 и ал. 3 т. 1 от ППЗОП, опис на представените 
документи, както и отделен запечатан и непрозрачен плик „Предложени ценови 
параметри“, съгласно чл. 39 ал. 2 т. 2 от ППЗОП.
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Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предложени ценови параметри“.

С тези си действия комисията, назначена с Заповед № 298/04.05.2017 г. на Кмета на 
Община Приморско, приключи публичната част от заседанието.

Комисията продължи работата си в закрито заседание, в което да разгледа 
документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съгласно Закона за 
обществените поръчки, в резултат на което констатира следното:

Комисията извърши проверка на представените, от Кооперация „Панда“, 
документи и установи следното:

Участникът е представил 1 бр. Опис на документите и 2 бр. ЕЕДОП -  1 бр. от 
Кооперация „Панда“ и 1 бр. от трето лице - „Транс Ко 04” ЕООД.

По отношение на представените 2 бр. ЕЕДОП, членовете на комисията установиха 
следното:

1. В Част III Раздел Б, в ЕЕДОП за участника и за третото лице, некоректно са 
попълнени данните за наличието на документи в електронен формат, свързани с плащането 
на данъци или социалноосигурителни вноски..

Предвид гореизложените констататции на Комисията назначена със Заповед № 
298/04.05.2017 г. на Кмета на Община Приморско, за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите по настоящата обществена поръчка, в срок от 5 работни дни от получаване на 
протокола, участникът, подал оферта за настоящата обществена поръчка, следва да 
представи ЕЕДОП за отстраняване на несъответствията.

Настоящият протокол е изготвен на 23.05.2017 г. в 12:00 часа. За верността на 

гореизложеното комисията се подписва в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Г еоргиева

Екатерина Димитрова

Дукена Коемджиева

И ЧЛЕНОВЕ:

Елка Савова 3 .

Станислав Савов 4..
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