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ОТНОСНО: Резултатите от дейността на комисията назначена по реда чл.51, arc. 1 от 
ППЗОП със заповед на Зам.-ректора по ФМБ на ИУ - Варна № РД-06-3835/30.11.2017г. за

разгледане на входираните документи от поканения участник „Примагаз“ АД по 
обществена поръчка с ред за възлагане договаряне без предварително обявление с предмет

„Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически 
университет -  Варна на обособена територия на Община Варна за кметства „Владислав 
Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“” /код, съгласно общия терминологичен речник 

/CPW: 0912 1200 „Газ за битови нужди“/, обявена с решение № РД-21 -1541/14.11.2017г. 
и публикувана в АОП под уникален номер 814755.
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УВАЖАЕМИ ПРОФ. СТОЯНОВ,

Докладаваме Ви, че назначената със Ваша заповед № РД-06-3835/30.11.2017г. 
комисия в състав:

1. Владимир Новаков -  председател -  експерт „Обществени поръчки”;
2. доц. д-р Андрияна Андреева -  член -  юрисконсулт в ИУ -  Варна;
3. инж.Владко Влаев -  член -  Ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна 

дейност“ в ИУ-Варна,

е разгледала, входираните документи от поканения участник „Примагаз“ АД по 
обществена поръчка с ред за възлагане договаряне без предварително обявление с предмет 
„Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически 
университет -  Варна на обособена територия на Община Варна за кметства „Владислав 
Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“”.

В определения срок, съгласно покана изх.№ РД-21-1580/27.11.2017г. /до 16.30 часа 
на 09.10.2017г./ в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в Регистъра на 
обществените поръчки документи по писмо вх. № 65.1./29.11.2017г. от 15.00ч.
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На 30.11.2017г. от 09:30ч. в Конферентна зала 205 в Учебен корпус -  1 на 
Икономически университет - Варна адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис Г‘ № 77 комисията, 
чрез своя председателят получи от Ректората (стая 209) плика с документите от участника, 
което обстоятелство е удостоверено с подписан протокол по реда на чл.48. ал.6 от ППЗОП 
към Регистъра на подадените оферти.

Съгласно чл.51, от ал.8 до ал.13 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл.ЮЗ, ал.2 от ЗОП.

Комисията извърши проверка за наличие на вписване на „Примагаз“ АД в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по БУЛСТАТ 831079085.

В резултат на отваряне и разглеждане на представените документи, комисията 
установи наличие на изискуемите документи, както следва:

1. договори - 3 броя - подписани и подпечатани -  оригинал;
2. лицензия за осъществяване на дейността разпределение на природен газ /№ 

Л-153-08/17.12.2004г. за срок до 19.31.2039г./ и лицензия за осъществяване на 
дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител /№ Л-153-12/18.01.20Юг. за 
срок до 17.12.2039г./ -  заверени копия;

3. свидетелство за съдимост на членовете на управителния орган на 
дружеството -  заверени копия;

4. удостоверение, че дружеството няма задължения и лихви по тях към 
Община Варна /по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от „Данъчно-осигурителен процесуален 
кодекс“/ -  оригинал;

5. удостоверение ог И А „Главна инспекция по трудГ за липса на основание за 
задължително отстраняване по реда на чл.54, ал.1, т.6 от ЗОЛ -  заверено копие;

6. приложение 1 - Декларация за лично състояние на участника за липса но 
пречки за сключване на договор -  оригинал;

7. приложение 2 - Декларация за липса на свързаност -  оригинал;
8. приложение 3 - Декларация за регистрирания в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим -  оригинал;
9. приложение 4 - Декларация за действителен собственик- оригинал.

Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация във входираник; документи от поканения участник „Примагаз“ АД по 
обществена поръчка с ред за възлагане договаряне без предварително обявление с предмет 
„Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически 
университет -  Варна на обособена територия на Община Вазка за кметства „Владислав 
Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“”.

По отношение на участника „Примагаз“ АД не са напице основанията за 
отстраняване от процедурата. Представените документи от „Примагаз“ АД отговаря на 
изискванията на Възложителя.

Във връзка с горецитираните констатации комисията предлага за изпълнител на 
процедурата с предмет „Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани 
от Икономически университет -  Варна на обособена територия на Община Варна за 
кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“' с решение да бъде поканено 
„Примагаз“ АД с ЕИК по БУЛСТАТ 831079085.
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С оглед законосъобразното прилагане на чл. 106, ал. 1 от ЗОП, Ви информираме, че в 
десетдневен срок от представяне на настоящия доклад отх дейността, имате право да 
приемете работата на комисията, назначена със Ваша Заповед № РД-06-3835/30.11.2017г., 
чрез утвърждаване на настоящия доклад и да издадете рещение за определяне на 
изпълнител или да прекратите процедурата при условията на чл.110 от ЗОП. При 
констатирани от Ваша страна нарушения в работата на комисията, които могат да бъдат 
отстранени без да се налага прекратяване на процедурата, документите по процедурата 
следва да бъдат върнати на комисията с указания за отстраняване на допуснатите 
нарушения. .. V

Приложения към настоящия доклад:
1. Входящ регистър на документите. ;V.
2. Документация по процедурата.

КОМИСИЯ:

3. инж.Владко Влаев
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