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ДЕТСКА ГРАДИНА „РУСАЛКА”
3700 Видин, ул. “СВЕТИ Ш М ИЛ ВИДИНСКИ“ № 78, тел. 094 601 764, 

Е - т а п /odz_rusalka_vidin@abv.bg

Утвърдил:
КРА

Директорка ДГ „Русалка’

О
tom

П Р О Т О К О Л
По чл.97 ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените

поръчки (ППЗОП)

Днес на 02.10.2017 г., в 10.00 ч., в сградата на Детска градина „Русалка”, с 
адрес: гр. Видин, ул. "Свети Ромил Видински" № 78 се проведе заседание на 
комисия назначена със Заповед N 36 от 02.10.2017 година издадена от Иванка 
Методиева назначена за директор на детската градина по силата на Заповед № 31 
от 28.09.2017 година със задача: Провеждане на процедура, което включва 
разглеждане, оценяване и класиране на оферти за изпълнение на обществена 
поръчка по чл, 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, обявена с обява с изх. N 2/18.09.2017 г., с 
предмет „Доставка на гориво за отопление S - 0.001% по заявка за нуждите на 
Детска градина „Русалка”, с филиал ДГ „Здравец”, гр. Видин, за отоплителен 
период 2017/2018 г.” в състав:

Председател:
Вяра Венелинова Радулова -  На длъжност „Счетоводител“ 
и
Членове:
1/ Анка Ангелова Цветанова -  На длъжност „Старши учител“
2/ Гълъбина Евстатиева Гевгалова - -  На длъжност „ЗАС“

На основание чл.187 от ЗОП и следващите комисията съставя настоящия 
протокол за резултатите от работата си с мотивирано предложение за избор на 
изпълнител или за прекратяване на избора, който протокол предава на 
Възложителя за утвърждаване.

Съгласно чл.187 ал.1 от ЗОП на 18.09.2017 година в Профила на купувача на 
Възложителя е публикувана обява за събиране на оферти с изх.№2/18.09.2017
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година с обявена крайна дата за получаване на офертите - 25.09.2017 г. -17,00 часа. 
На същата дата -18.09.2017 година в портала на АОП е публикувана Информация за 
публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по 
чл.20 ал.З от ЗОП под № 9068410.

В 9,50 часа Председателят на комисията получи от служител в 
деловодството на Детска градина „Русалка“ срещу подпис Регистър на 
участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка.

Комисията установи, че са постъпили 2 (две) оферти, от участниците „ДМВ“ 
ЕООД, с вх. № 229/25.09.2017 година в запечатан непрозрачен плик с ненарушена 
цялост и с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на 
възложителя и „ГОРЕЛ“ ЕООД с вх.№ 235/28.09.2017 година в запечатан 
непрозрачен плик с ненарушена цялост и с посочени върху нея данни в 
съответствие с изискванията на възложителя, след което в изпълнение на чл.51, ал. 
8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации относно 
изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от ППЗОП, но не пристъпиха към 
отваряне на офертите и проверка за съответствие с условията за участие и 
изискванията, на които следва да отговарят офертите, поради следните 
обстоятелства, установени след получаване на регистъра, преглед на наличната до 
настоящия момент документация събрана в хода на процедурата:

Комисията констатира, че до края на първоначално определения срок, а 
именно 25.09.2017 г, - 17,00 часа е постъпила само една оферта от „ДМВ“ ЕООД, с 
вх. № 229/25.09.2017 година в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост.

Поради отсъствието на най-малко три оферти, Възложителят на основание 
чл. 188 ал.2 от ЗОП е удължил срока за получаване на оферти за поръчката.

В Информацията от 26.09.2017 година за удължаване срока на първоначално 
обявената в портала на АОП Информация от 18.09.2017 година за публикувана в 
Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.З от 
ЗОП като крайна дата за получаване на офертите в Раздел III е записана датата 
29.09.2017 година, а в Раздел V от Информацията за удължаване на първоначално 
обявения срок за дата на отваряне на офертите е определена датата 02.10.2017 
година 10,00 часа.

Настоящия състав на комисията констатира различие в обявените в 
информацията дати за удължаване на срока обявена в портала на РОП и тези, които 
са обявени като крайни дати в Съобщението за удължаване на срока публикувано 
на Профила на купувача, като констатацията е в насока, че двете дати определени 
като краен срок за получаване на офертите не си съответстват.

Констатираното несъответствие в обявените в двата документа дати е 
довело до объркване при подаването на оферти от страна на желаещите да подадат 
оферти икономически оператори. Същото не може да бъде отстранено на този етап 
от процедурата. Допуснатата явна техническа грешка в съобщението публикувано в 
Профил на купувача на основание чл.188 ал.2 от ЗОП, за удължаване срока за 
подаване на оферти не може да бъде санирана, без това да препятства по 
нататъшното законосъобразно провеждане на горецитираната процедура.

Същественото различие в датите посочени като крайни дати, до които може
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да се подават офертите и датата за отваряне на офертите изцяло не си 
кореспондират.

Същите не само, че не кореспондират със Закона за обществените поръчки и 
помежду си, но и не кореспондират с датите обявени в Информацията за 
удължаване на срока обявена към първоначалната Информация за публикувана в 
Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.З от 
ЗОП във връзка с настоящата процедура.

На отварянето не присъстваха представители на участниците.

Комисията определена да проведе процедурата, което включва разглеждане, 
оценяване и класиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка по чл. 20, 
ал. 3, т. 2 от ЗОП, обявена с обява с изх. N 2/18.09.2017 г., с предмет „Доставка на 
гориво за отопление S - 0.001% по заявка за нуждите на Детска градина „Русалка”, 
с филиал ДГ „Здравец”, гр. Видин, за отоплителен период 2017/2018 г.” 
ПРЕДЛАГА на възложителя по настоящата процедура да прекрати същата, поради 
допусната съществена техническа грешка, която на този етап от процедурата не 
може да бъде санирана, така че да не повлияе на по нататъшното законосъобразно 
провеждане на процедурата, поради обстоятелството, че горецитираните 
несъответствия в обявените дати и в двата документа препятстват икономическите 
оператори желаещи да подготвят и да подадат офертите си в кой от двата 
определени срока да извършат това.

В случай, че процедурата продължи, въпреки констатираните различия 
същото би довело до ограничаване по отношение на икономическите оператори, 
които са приели по-късната дата за вярна, поради което следва същата да бъде 
прекратена.

За работата си комисията състави и подписа 1 брой еднообразен оригинален 
екземпляр.

С това си действие комисията приключи своята работа на 05.10.2017 година 
в 12,00 часа и предаде на възложителя изготвения от нея протокол за утвърждаване 
на основание чл.97 ал.4 от ППЗОП, ведно O'-цялата налична документация събрана 
по настоящата обществена поръчкяг "у

Членове:............
/ Анка Ангелова Цветанова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/Гълъ ъстатиева Гевгалова /
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