
 

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-10-300/26.06.2020 г. на д-р Николай 

Янков Николов – Помощник-ректор на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“, упълномощен със Заповед № РД-10-114/14.01.2019 г. на Проф. д.и.н. Георги 

Велков Колев - Ректор на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, за 

провеждане на публично състезание за избор на изпълнител, на обществена поръчка, 

възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Текущи строително 

монтажни работи на сградният фонд на  Шуменски Университет „Епископ Константин 

Преславски“, открита с Решение № РД-10-253 от дата 05.06.2020 г. на Помощник-ректора на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и публикувано обявление в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00251-2020-0006. 

 

Днес, 26.06.2020 г. в гр. Шумен, комисия в състав:  

 

Председател: 

1. Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика; 

Членове:  

          2. Десислава Свиленова Михова - правоспособен юрист - външен експерт; 

          3. Мануел Таквор Мануелян – ръководител строително-ремонтни дейности към 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; 

се събра в Корпус 1, стая № 07 на университета, от 13:00 ч. за изпълнение на Заповед № 

РД-10-300/26.06.2020 г. на д-р Николай Янков Николов – Помощник-ректор на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, упълномощен със Заповед № РД-10-

114/14.01.2019 г. на Проф. д.и.н. Георги Велков Колев - Ректор на Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, за провеждане на публично състезание за избор на 

изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) с предмет: „Текущи строително монтажни работи на сградният фонд на  Шуменски 

Университет „Епископ Константин Преславски“, открита с Решение № РД-10-253 от дата 

05.06.2020 г. на Помощник-ректора на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под 

номер 00251-2020-0006. 

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна членовете на комисията с 

правилата за работа, съобразно разпоредбите на чл.51, ал.5, чл.52 от Правилника за прилагане 

на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 103, ал.2, 3 и 4 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). 

 

В 13:05 ч. от деловодството на университета беше предадена на председателя, на 

комисията постъпилата 1 (един) брой оферта на участник в процедурата, за което бе съставен 

протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, подписан от предаващото лице и председателя на 

комисията. 

 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок - до 16:30 ч. на 

25.06.2020 г. е постъпила следната оферта:  

 

№ 

по 

ред 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване 

на 

офертата 

Входящ 

номер 

1. „Гарант Строй“ ООД 25.06.2020 г. 15:45 ч. РД-08-450 

След получаване на списъка с участниците, всеки член на комисията подписа декларация 

във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците. 



 

На заседанието не присъстваха представители на участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители в публичното състезание, както и представители на средствата 

за масово осведомяване. 

 

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, 

ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

1. Участник № 1 „Гарант Строй“ ООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

Председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести 

нейното съдържание, като установи наличието на поотделно комплектовани документи по чл. 

39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП заедно с опис към тях и непрозрачен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

Предвид обстоятелството, че на публичното заседание не присъстваха представители на 

други участници в процедурата или техни упълномощени представители и на средствата за 

масово осведомяване в процедурата, разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП не се приложи. 

 

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и 

комисията продължи работата си при условията на закрито заседание, като взе решение да 

приключи работа си за деня. Беше определена следващата дата за заседание на комисията, а 

именно: 29.06.2020 г. от 11:00 ч. 

 

На 29.06.2020 г. от 11:00 ч. се проведе закрито заседание, на което присъстваха всички 

членове на комисията и е налице необходим кворум за вземане на валидни решения. 

Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор поставени от възложител, като разглеждането на представените от 

участниците документи се осъществи по реда на постъпване на офертите за горепосочената 

обществена поръчка. 

 

ІІ. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Офертата на всеки участник следва да съдържа документите и информацията, изискани 

от възложителя, които се отнасят до личното състояние и критериите за подбор поставени от 

възложителя. Комисията провери наличието и редовността на представените документи, при 

което резултатите от проверката са, както следва: 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

1. УЧАСТНИК № 1 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Входящ 

номер 

„Гарант Строй“ ООД 25.06.2020 г. 15:45 ч. РД-08-450 

Дружеството „Гарант Строй“ ООД, гр. Шумен се представлява и управлява от 

Антоанета Младенова Петрова – Управител. Дружеството е с ЕИК 127588059 в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията. 



 

В настоящата процедура за обществена поръчка дружеството се представлява от 

Антоанета Младенова Петрова – Управител. 

Същото лице по силата на чл. 40, ал.1, т.3 от ППЗОП следва да декларира 

обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. Същият е подписал ЕЕДОП на дружеството и е 

отговорил на въпросите свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на 

които са основания за отстраняване/изключване на участника от процедурата. 

Икономическият оператор е декларирал в ЕЕДОП, че не участва в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори. 

Икономическият оператор е декларирал в ЕЕДОП, че няма да използва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор. 

Икономическият оператор е декларирал в ЕЕДОП, че не възнамерява да възложи на 

трети страни изпълнението на част от поръчката.  

 

По отношение на участника, комисията не констатира липса на документи, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други 

изисквания поставени от възложителя в документацията за участие  и обявлението за 

обществена поръчка. 

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на Участник № 1 

„Гарант Строй“ ООД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на 

офертите. 

 

С извършването на тези действия заседанието приключи и комисията взе решение да 

приключи работа си за деня. Беше определена следващата дата за заседание на комисията, а 

именно: 13.07.2020 г. от 09:00 ч. 

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

29.06.2020 г., както следва: 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………… 

                          /Тодор Илиев/ 

 
Заличена информация на основание чл. 37 
от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент 
(ЕС) 2016/679 (Общ регламент, относно 
защитата на данни) 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. ………………….………………          2. ……………………….……  

            /Десислава Михова/                          /Мануел Мануелян/    

 
Заличена информация на основание чл. 37 
от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 
регламент, относно защитата на 
данни) 

Заличена информация на основание чл. 37 
от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 
регламент, относно защитата на 
данни) 

  


