
П Р О Т О К О Л
№1

За дейността на комисия, назначена със Заповед №399/05.05.2020 год. на Кмета на
Oбщина Ардино за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в резултат на
обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №15-02-42 от 31.03.2020 г.
с предмет: "Изграждане на четири подпорни стени в с. Чернигово, с. Падина, с.
Богатино, общ. Ардино и в междублоково пространство между бл. Осетия и бл. Ела -2 в
гр. Ардино", публикувана в РОП информация за публикувана в профила на купувача обява
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с уникален код 9097870 от
31.03.2020 г.

Днес, 05.05.2020 г., в град Ардино, комисия в състав:
Председател: Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт
Членове:  1. Жасмина Терзиева – началник отдел „ИП”

      2. Бейджан Чауш – ст. спец. „ИК”
се събра в заседателна зала в Общинска администрация Ардино от 12:00 часа в

изпълнение на Заповед №399/05.05.2020 год. на Кмета на Oбщина Ардино за разглеждане,
оценяване и класиране на офертите получени в резултат на обява за обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Изграждане на четири подпорни стени в с.
Чернигово, с. Падина, с. Богатино, общ. Ардино и в междублоково пространство между
бл. Осетия и бл. Ела -2 в гр. Ардино".

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

Председателя уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00 часа на
04.05.2020 г. са постъпили следните оферти:

№ по
ред

Наименование на участника Дата и час на подаване
на офертата

Входящ номер на
офертата

1 „КАСКОТРЕЙД” ЕООД 13.04.2020 г. – 13:03 ч. 30-1062-1

2 “РОДОПАСТРОЙ” ООД 13.04.2020 г. – 13:09 ч. 30-990-1

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

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
Комисията провери цялостта и непрозрачността на пликовете и пристъпи към тяхното

отваряне.
Комисията отвори Плика на „КАСКОТРЕЙД” ЕООД. Председателя на комисията

оповести пред членовете на комисията документите, които офертата съдържа. Тримата
членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение  от офертата на
участника.

Комисията отвори Плика на “РОДОПАСТРОЙ” ООД. Председателя на комисията
оповести пред членовете на комисията документите, които офертата съдържа. Тримата
членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение  от офертата на
участника.



След отварянето на офертите комисията обяви ценовите предложения на
участниците:

1. Участникът „КАСКОТРЕЙД” ЕООД за изпълнение на поръчката предлага обща
цена: 49 387.79  лв. без ДДС.

Участника предлага срок за изпълнение на поръчката – 10 дни.

2. Участникът “РОДОПАСТРОЙ” ООД за изпълнение на поръчката предлага обща
цена: 49 990.69  лв. без ДДС.

Участника предлага срок за изпълнение на поръчката – 10 дни.

С това в 12:35 ч. приключи  публично заседание на комисията. Комисията определи
дата и час за следващо (закрито) заседание, а именно 08.06.2020 г. от 17:00 ч.

На 08.06.2020 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС гр. Ардино се събра комисията
назначена със Заповед №399 от 05.05.2020 г. за да продължи своята дейност.

Комисията започна проверка на офертите, с цел установяване на съответствието им с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

І. „КАСКОТРЕЙД” ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП на хартиен носител, в които се установиха липси,

непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор. Участника не е посочил квалифицирани строителни работници, съобразно
видовете работи по КСС. Други несъответствия със изискванията на Възложителя посочени
в документацията за обществена поръчка и обявата за обществена поръчка на стойност по чл.
20, ал. 3 от ЗОП с №15-02-42 от 31.03.2020 г. не се откриха. Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП,
ЕЕДОП се представя в електронен вид. В обявата за обществена поръчка на стойност по чл.
20, ал. 3 от ЗОП с №15-02-42 от 31.03.2020 г. е посочено, че участникът представя еЕЕДОП.

Участника следва да представи нов цифрово подписан еЕЕДОП в съответствие с
горните указания.

ІІ. “РОДОПАСТРОЙ” ООД
Участникът е представил ЕЕДОП на хартиен носител, в които се установиха липси,

непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.

 Участника не е отговорил на въпроса: „Икономическият оператор възнамерява ли да
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?” от раздел Г: „Информация за
подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва”. Участникът
следва да отговори на въпроса.

Участника не е отговорил на въпроса: „Издадена ли е по отношение на
икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен,
управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема
решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във
връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет
години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко
определен в присъдата?”. Участникът следва да отговори на въпроса.

Други несъответствия със изискванията на Възложителя посочени в документацията за
обществена поръчка и обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с



№15-02-42 от 31.03.2020 г. не се откриха. Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, ЕЕДОП се представя
в електронен вид. В обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с
№15-02-42 от 31.03.2020 г. е посочено, че участникът представя еЕЕДОП.

Участника следва да представи нов цифрово подписан еЕЕДОП в съответствие с
горните указания.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП да се уведомят участниците за извършените
констатации относно установени липси или непълноти в представените еЕЕДОП 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. 97, ал. 5 от ППЗОП комисията предоставя срок от 3 (три) работни
дни на участниците, считано от датата на получаването на настоящия протокол, за
представяне на нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнителна информация. 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
обществена поръчка с предмет: "Изграждане на четири подпорни стени в с. Чернигово, с.
Падина, с. Богатино, общ. Ардино и в междублоково пространство между бл. Осетия и
бл. Ела -2 в гр. Ардино".

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
08.06.2020 г., както следва:

КОМИСИЯ:
Председател:____п________

                                 /Гьокчен Емин/

Членове: 1. _____п_________             2. ______п________
/Жасмина Терзиева/                /Бейджан Чауш/


