ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА
гр Варна, ул. ,, Найден Геров” №1, централа: 64 26 71, тел./факс: 64 26 69

УТВЪРДИЛ:....................................... /чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.33, ал.4 от ЗОП /
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
/Директор на ПГТ ”Проф. д-р Асен Златаров”
Гергана Япаджиева/

П Р О Т О К О Л

От дейността на комисията, назначена със Заповед № РД 07 - 1037/07.09.2015 г. на
Директора на ПГТ”Проф. д-р Асен Златаров” за разглеждане, оценка и класиране на
подадените оферти за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез
публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.1, във връзка с разпоредбите на Глава осма „а”
от ЗОП с предмет: “Строително ремонтни дейности /СРД/ в учебна кухня №2 по
Национална програма »Модернизиране на системата на професионалното
образование», Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект »Мастер шеф в
учебната кухня на ПГТ»Проф. Д-р Асен Златаров», гр.Варна”
Днес, 08.09.2015 г., назначената със Заповед № РД 07 - 1037/07.09.2015 г., на
Директор на ПГТ”Проф. д-р Асен Златаров” комисия в състав:
Председател: Иванка Симеонова – Помощник директор по АСД;
Членове: 1.Радка Исаева – адвокат, вписан в ШАК и ,,външен експерт“, вписан в АОП
от списъка по чл. 19, ал.8 от ЗОП /УНЕ ВЕ -178/
2.Господин Господинов - с проф. компетентност свързана с предмета на
поръчката/ел.инж., огняр/
се събра в 10:30 часа в кафе - сладкарницата, в сградата на ПГТ”Проф. д-р Асен
Златаров”, със задача да отвори и разгледа подадените оферти и да извърши оценка и
класиране на допуснатите участници за определяне на изпълнител на обществената
поръчка.
Комисията започна работа в пълен състав, след получаване от канцеларията на
входящ регистър на подадените оферти за участие в процедурата.
Всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.101г, ал.2
за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т.2,3 и 4 от ЗОП.

При публичното отваряне на офертите присъстваха представители на
участниците: Велизар Димитров Димитров – управител на „Делириум”ЕООД,
гр.Добрич и Стефан Йорданов Марков – упълномощен представител на „Поли
Йорд”ЕООД, гр.Варна/приложено представеното пълномощно/. Попълнен е Списък на
присъстващите при отварянето на офертите - приложение, неразделна част от
протокола.
Съгласно разпоредбите на Закона за обществени поръчки, публичната покана за
участие в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Строително
ремонтни дейности /СРД/ в учебна кухня №2 по Национална програма
»Модернизиране на системата на професионалното образование», Решение
№299/05.05.2015г. на МС по проект »Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ»Проф.
Д-р Асен Златаров», гр.Варна”, беше публикувана в Регистъра на Агенцията по
обществени поръчки и в Профил на купувача на интернет страницата на ПГТ ”Проф. др Асен Златаров”. В срока за подаване на офертите - до 16:00 часа на 07.09.2015г. са
постъпили – 2 /две/ оферти, съгласно предоставения регистър. Офертите са добре
запечатани в непрозрачен плик, с името и адреса на участника:
1. Вх. № 1/ 07.09.2015г., 12.45ч. - ,,Поли Йорд“ ЕООД, гр. Варна, ул. ,,Тролейна“ №
2, ет.2, оф.8, представлявано от Йордан Йорданов – управител;
2. Вх. №.2/07.09.2015г., 15.00ч. – ,,Делириум“ ЕООД, гр. Добрич, ул. ,,Иван
Вазов“№4, вх. А, ет.2, представлявано от Велизар Димитров – управител
Комисията не пристъпи към отварянето на офертите по реда на тяхното
постъпване. Членовете на комисията взеха единодушно решение постъпилите оферти
да не се отварят, а да останат към документацията, във вида в който са постъпили.
Комисията установи – подадените оферти са представени в един непрозрачен
плик с написани името и адреса на участника и предмета на обществената поръчка. При
направената проверка в профила на купувача се установи, че не са публикувани част от
приложенията към публичната покана – приложение № 1 – изисквания към офертите,
приложение №2 – техническа спецификация и образец № 1 – оферта. Постъпилите
оферти няма как да са окомплектовани по изискванията на възложителя, защото е
липсвало приложение №1 – изисквания към офертите, което вероятно е довело и до
произволно окомплектоване на документите поставени в плика/пликовете в подадените
оферти. Непубликуването на техническата спецификация – приложение №2 е
нарушение на изискването на чл.101б, ал.1 от ЗОП. Установи се и наличие на
постъпили писмени въпроси по документацията/по условията на обществената
поръчка/ от страна на потенциални участници, като дадените отговори/писмени
разяснения/ не са публикувани в профила на купувача, с което е нарушено изискването
на чл.101б, ал.6 от ЗОП.
Обществените поръчки се възлагат по процедури, предвидени в чл.14 от ЗОП, в
съответствие с принципите залегнали в чл.2, ал.1 от ЗОП, а именно публичност и
прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на
дискриминация.
Установени са нарушения при откриването и провеждането на обществената
поръчка, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията при които
е обявена процедурата.
Комисията предлага на Възложителя да прекрати възлагането на обществена
поръчка по реда на глава осма „а” с предмет “Строително ремонтни дейности /СРД/ в
учебна кухня №2 по Национална програма »Модернизиране на системата на
професионалното образование», Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект
»Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ»Проф. Д-р Асен Златаров», гр.Варна” на

основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП, поради констатираните нередности/пропуски/ при
публикуване на документацията в профила на купувача.
Присъстващите представители на участниците бяха освободени.
Комисията приключи работата си в 11.30 ч. на 08.09.2015 г. и предаде цялата
документация и протокола на Възложителя за утвърждаване, на основание чл. 101г,
ал.4 от ЗОП.
Комисия:
Председател: ......................................... /чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.33, ал.4 от ЗОП /
/ Ив. Симеонова /
Членове:

1..................................... /чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.33, ал.4 от ЗОП /
/ Р. Исаева /
2........................................ /чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.33, ал.4 от ЗОП /
/ Г. Господинов /

