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П Р О Т О К О Л
№ 1

За дейността на комисия, назначена със Заповед №445/28.05.2020 год. на Кмета на Oбщина
Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Ремонт на общински сгради”, открита с Решение №303/18.03.2020 г. на Кмета на Община
Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в
РОП под №00532-2020-0016.

Днес, 28.05.2020 г., в град Ардино, комисия в състав:
Председател: Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт
Членове:  1. Росен Хаджиев – началник отдел „АБОбС”

2. Фатме Хаджисаид – гл. счетоводител

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 12:00 часа в изпълнение на
Заповед №445/28.05.2020 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на публично състезание
за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на общински сгради”.

В 11:00 часа от деловодството на Общинска администрация Ардино предадоха на
Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 2 /два/ броя оферти.

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00
часа на 27.05.2020 г. са постъпили следните оферти:

№ по
ред

Наименование на
участника

Дата и час на подаване
на офертата

Входящ номер на
офертата

1. „СОЛАК М.С.” ООД 22.05.2020 г. – 11:35 ч. 30-354-2

2. “КОРЕКТ ИНВЕСТ -2012”
ЕООД

27.05.2020 г. – 09:29 ч. 30-268-4

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от
ЗОП.

На заседанието на комисията присъства представител на участник №2, който попълни
присъствен лист.

Комисията провери цялостта и непрозрачността на опаковките и пристъпи към отварянето на
офертите, по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация Ардино и
проверка за наличието на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри”.

Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията на чл. 54, ал. 2, ал.  3 и ал. 5 от
ППЗОП, като тримата членове на Комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” и техническите предложения на участниците. Комисията предложи на присъстващият
представител да подпише плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническото
предложение на другият участник. Същият подписа плика с надпис „Предлагани ценови
параметри” и техническото предложение на другият участник.

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковките на участниците.



2

Констатации от извършената проверка: Опаковките на участниците съдържат пликове с
надпис „Предлагани ценови параметри” и папки с документи, съдържащи еЕЕДОП, приложения
към него и технически предложения.

С това в 12:50 ч. приключи първото публично заседание на комисията. Комисията определи
дата и час за следващо заседание, а именно 05.06.2020 г. от 12:00 ч.

На 05.06.2020 г. от 12:00 ч. в заседателната зала на ОбС Ардино се събра комисията
назначена със Заповед №445 от 28.05.2020 г. за да продължи своята дейност.

Комисията започна проверка на офертите по реда на постъпването им в деловодството на
Общинска администрация Ардино, с цел установяване на съответствието им с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

І. „СОЛАК М.С.” ООД
Участникът е представил два броя еЕЕДОП, в които се установиха липси, непълноти или

несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва:
1. В представеният електронен Единен европейски документ за обществени поръчки

(еЕЕДОП) подписан от управителя на фирмата, са посочени изпълнени дейности (строителство),
идентични  или сходни с предмета на поръчката, но не са посочени категориите на изпълнените
обекти, както и кога точно са изпълнени.

Съгласно изискванията на възложителя участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет,
идентични или сходни с тези на поръчката, най- много за последните 5 години от датата на
подаване на офертата. За сходна дейност се приема изпълнението на СМР по изграждане и/или
реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на сгради, попадащи в обхвата на мининум ІV
категория. Възложителят няма изискване за минимален обем за идентичната или сходната дейност.
Изпълнената идентична или сходна дейност, независимо от нейния обем, ще се приеме за
достатъчен опит.

Участника следва да представи нови цифрово подписани еЕЕДОП в съответствие с
горните указания.

ІІ. “КОРЕКТ ИНВЕСТ -2012” ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или

несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е
представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за
обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00532-2020-0013,
одобрени с Решение №233/13.03.2020 г. на Кмета на Община Ардино. Участника не следва да
представя никакви допълнителни документи.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да се уведомят участниците за извършените
констатации относно установени липси или непълноти в представените ЕЕДОП или на документи
и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, като им се
изпрати настоящия протокол в деня на публикуването му в профила на купувача.

2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията предоставя срок от 5 (пет) работни дни на
участниците, считано от датата на получаването на настоящия протокол, за представяне на нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация.
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Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайният срок за получаване на офертите. Тази възможност се прилага и за
подизпълнителите и третите лица, посочени от участниците.

Документите се представят в деловодството на Общинска администрация Ардино в
запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнителни документи за участие в публично
състезание с предмет: “Ремонт на общински сгради”.

3. Комисията възлага на председателя да организира публикуването на протокола в профила
на купувача, както и подготвянето и изпращането на придружителни писма до участниците, ведно с
копие от протокола. Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците
адреси за кореспонденция.

4. Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на
получаването на допълнително изисканите от комисията документи. Комисията възлага на
председателя да свика следващото заседание след получаване на изисканите документи и/или
изтичането на срока за представянето им, видно от обратните разписки.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата
05.06.2020 г., както следва:

КОМИСИЯ:
Председател:______П______
                  /Гьокчен Емин/

Членове: 1. ______П________             2. _____П__________
                   /Росен Хаджиев/   /Фатме Хаджисаид/


