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ПРОТОКОЛ № 1 
 

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по 

реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: "Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Улици и 

техническа инфраструктура в границите на кв. 1, 2, 5, 10 и 4А по плана на 

Промишлена зона „Юг-Запад“ на гр. Бургас", открита с Решение № 7/16.11.2018 г. на 

Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – 

Бургас“ АД, публикувано в РОП под № 878924 на 16.11.2018 г., публикувано обявление в 

„Официален вестник“ на ЕС № 2018/S 224-512678 от 21.11.2018 г. и в РОП под № 

878925 на 16.11.2018 г., с уникален номер на поръчката в РОП № 04178-2018-0002, 

назначена със Заповед № 1/27.12.2018 г.  на Стамен Стамов – изпълнителен директор 

на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД. 

 

I. Днес, 27.12.2018 г., в 10:00 часа в сградата на Община Бургас на ул. 

„Александровска” № 26, етаж 1, Заседателна зала, Комисията, определена със Заповед 

№ 1/27.12.2018 г. на Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и 

логистичен парк – Бургас“ АД, в състав: 

 

Председател: Златина Георгиева – Председател на Съвета на директорите на 

„Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД, 

 

Членове:  

1. Николай Цоцомански – външен експерт, съгласно чл.51, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП; 

2. Георги Георгиев - външен експерт, съгласно чл.51, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП; 

3. Цветелина Николова – главен юрисконсулт на „Индустриален и логистичен парк-

Бургас“ АД 

4. Розалина Милева – главен счетоводител на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ 

АД 

 

се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител 

на обществена поръчка, обявена с Решение № 7/16.11.2018 г. на Стамен Стамов – 

изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД,  с 

горепосочения предмет.    

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. 

На заседанието на комисията присъстваха не присъстваха упълномощени 

представители на участниците.  

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

След запознаване със списъка на участниците и обявяване на протокола по 

чл.48, ал.6 ППЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларация по 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти (17:00ч. на 21.12.2018 г.) в офиса на 

„Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, находящ се в гр. Бургас, ул. „Хаджи 

Димитър” 14, ет.2 е постъпила 1 (една) оферта от следния участник: 
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1. „ВИАМАП“ ООД, ЕИК 131502361, със седалище и адрес на управление 

обл. София (столица), община Столична, гр. София 1618, район Витоша, бул. 

„Александър Пушки“ № 22, представлявано от Маргарита Тончева, тел. 0888332154, е-

mail viamap@mail.bg, с вх. № 1/21.12.2018 г.; 13:03 ч.  

 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори по реда на тяхното 

постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и 

провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всички оферти.  

На основание чл.54, ал.5 от ППЗОП, при отваряне на офертите по реда на 

тяхното постъпване, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на съответния участник не бяха подписани от упълномощени 

представители на други участници, поради липса на такива.  

След направената проверка и отбелязване на констатираното, на основание 

чл.54, ал. 6 от ППЗОП на 27.12.2018 г. с тези действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

 

II. На 14.01.2019 г. в 10:00 ч. в закрито заседание, в офиса на „Индустриален и 

логистичен парк – Бургас” АД, находящ се на ул. „Хаджи Димитър” № 14, етаж 2, 

Комисията, определена със Заповед №1/27.12.2018 г. на Стамен Стамов – 

изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, се събра да 

разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за 

личностно състояние и критериите за подбори, поставени от Възложителя. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, 

че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. 

 

Комисията продължи работата си като 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 Възложителя. 

 

Комисията установи следното: 

 

1. УЧАСТНИК № 1 „ВИАМАП“ ООД, ЕИК 131502361 

По отношение на електронния Единен европейски документ за обществени 

поръчки (еЕЕДОП) за „ВИАМАП“ ООД, В представения еЕЕДОП, в част II 

„Критерий за икономическия оператор“, раздел В „Информация относно използването 

на капацитета на други субекти“ икономическият оператор е посочил, че ще използва 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и 

критериите и правилата, посочени в част V.  

На основание чл.65, ал.3 и ал.4 от ЗОП, ккогато участникът се позовава на 

капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните 

ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите 

лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 

кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 
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основанията за отстраняване от процедурата. На основание чл.67, ал.2 еЕЕДОП се 

представя и за третите лица. 

В тази връзка участникът следва да представи отделно за всеки от съответните 

субекти надлежно попълнен и подписан от тях еЕЕДОП. 

- Не е представено Приложение - списък-декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 ЗОП за „ВИАМАП“ ООД. Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП, 

задължени са лицата изброени в чл.40, ал.1, т.1,2 и 3 от ППЗОП. 

• Във връзка с описаните услуги в част IV „Критерий за подбор“, раздел „Б“ 

Технически и професионални способности и  на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, 

Комисията реши участникът „ВИАМАП“ ООД да представи удостоверение за добро 

изпълнение което да съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания .  

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията уведомява всички участници, 

като в един и същи ден им изпраща протокола с констатациите, относно документите 

по чл. 39, ал. 2 за съответствието им с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя и публикува същия в профила на 

купувача. Комисията приключи своята работа на 14.01.2019 г. в 15:30 часа, като същата 

проведе 2 (заседания) заседания, едно открито и едно закрито и изготви настоящия 

протокол в един оригинален екземпляр. 

 

Настоящият протокол се подписа както следва: 

 

За извършените действия по част I. от него, извършени на проведеното публично 

заседание на 27.12.2018  г.: 

 

ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА        (П)   

Председател на комисията 

 

УРБ. НИКОЛАЙ ЦОЦОМАНСКИ     (П) 

Член на комисията 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  (П) 

Член на комисията 

 

РОЗАЛИНА МИЛЕВА  (П) 

Член на комисията 

 

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА (П) 

Член на комисията 
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За извършените действия по част II. от него, извършени на едното закрито 

заседание, проведено на 14.01.2019 г.  

 

ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА        (П)   

Председател на комисията 

 

УРБ. НИКОЛАЙ ЦОЦОМАНСКИ     (П) 

Член на комисията 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  (П) 

Член на комисията 

 

РОЗАЛИНА МИЛЕВА  (П) 

Член на комисията 

 

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА (П) 

Член на комисията 

 

 

Всички лични данни са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД. 
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