
П Р О Т О К О Л
За дейността на комисия, назначена със Заповед №518/07.08.2018 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 №15-02-78 от 13.07.2018 г.
с предмет: „Извършване на строително -монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на
обект:  Народно читалище "Родопска искра" 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 9078480 от 13.07.2018 г. и информация за публикувана
в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за
удължаване на първоначалният срок за получаване на оферти с уникален код 9079126 от
01.08.2018 г.

Днес, 07.08.2018 г., в град Ардино, комисия в състав:
1. Изет Шабан – зам. кмет
2. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт
3. Бейджан Чауш – ст. спец. „ИК”

се събра в заседателна зала в Общинска администрация Ардино от 12:00 часа в
изпълнение на Заповед №518/07.08.2018 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: „Извършване на строително -
монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект:  Народно читалище "Родопска
искра" гр. Ардино”.

В 12:00 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
06.08.2018 г. са постъпили следните оферти:

№ по
ред

Наименование на участника Дата и час на подаване
на офертата

Входящ номер на
офертата

1. „ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД 31.07.2018 г. – 09:24 ч. 30-198-2

2. „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД 06.08.2018 г. – 10:53 ч. 30-340-1

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 „ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД. Юриста оповести пред
членовете на комисията документите, които офертите съдържат. Комисията подписа
техническото и ценовото предложение  от офертата на участника.

Комисията отвори Плика на „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД. Юриста оповести пред
членовете на комисията документите, които офертите съдържат. Комисията подписа
техническото и ценовото предложение  от офертата на участника.



След отварянето на офертите комисията обяви ценовите предложения на
участниците:

1. Участникът „ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД за изпълнение на поръчката предлага обща
цена: 95 972.54 лв. без ДДС,

Участника предлага срок за изпълнение на поръчката – 3 месеца.

2. Участникът „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД за изпълнение на поръчката предлага обща
цена: 106 950.95 лв. без ДДС,

Участника предлага срок за изпълнение на поръчката - 3 месеца.

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. „ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №15-02-78 от 13.07.2018 г.
и в документацията за участие, а именно:

1. Списък на документитe в офертата;
2. Административни сведения за участника – Образец №1;
3. Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2;
4. Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №3;
5. Списък строителство - Образец №4 и Референции за добро изпълнение;
6. Списък на техническия и ръководен персонал – Образец №5;
7. Списък на квалифицирани строителни работници - Образец №6;
8. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец №7;
9. Декларация за приемане на договора – Образец №8;
10. Техническо предложение - Образец №9;
11. Декларация материали - Образец №10 и декларации за съответствие;
12. Декларация гаранционни срокове - Образец №11;
13. Линеен график – Образец №12;
14. Ценово предложение – Образец №13;
15. Приложение - КСС-оферта;
16. Приложение – анализи на единичните цени;
17. КСС-оферта и анализи на магнитен носител;
18. Договор за СМР, подписан и подпечатан на всяка страница;
19. Удостоверение от Камарата на строителите в България;
20. Копие от застрахователна полица;
21. Копие от Сертификат ISO 9001:2008;
22. Копие от Сертификат ISO 14001:2015;
23. Копие от Сертификат BS OHSAS 18001:2007;
24. Копие от Сертификат SA 8000&2014;

Заключение: Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя.

ІІ. „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №15-02-78 от 13.07.2018 г.
и в документацията за участие, а именно:



1. Списък на документитe в офертата;
2. Административни сведения за участника – Образец №1;
3. Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2;
4. Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №3;
5. Удостоверение от Камарата на строителите в България;
6. Копие от застрахователна полица;
7.  Списък строителство - Образец №4 и Референции за добро изпълнение;
8.  Списък на техническия и ръководен персонал – Образец №5;
9.  Списък на квалифицирани строителни работници - Образец №6;
10.  Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец №7;
11. Копие от Сертификат ISO 9001:2015;
12. Копие от Сертификат ISO 14001:2015;
13. Декларация за приемане на договора – Образец №8;
14. Техническо предложение - Образец №9;
15. Линеен график – Образец №12;
16. Декларация материали - Образец №10 и декларации за съответствие;
17. Декларация гаранционни срокове - Образец №11;
18. Ценово предложение – Образец №13;
19. Приложение - КСС-оферта;
20. Приложение – анализи на единичните цени;
21. КСС-оферта и анализи на магнитен носител;
22. Договор за СМР, подписан и подпечатан на всяка страница;

Заключение: Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците
допуснати до оценяване.  Комисията установи, че техническите предложения участниците
отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията премина към оценяване на офертите по критерия за възлагане на
поръчката – най-ниска цена.

Комисията предлага на Възложителя следното класиране:
• На първо място – „ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД
• На второ място – „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД

Протоколът е подписан от членовете на комисията и предаден на Възложителя за
утвърждение на 07.08.2018 г.

Комисия
Членове:
1. ______П_________

(Изет Шабан)

2. _______П__________ 3. _______П_______
(Гьокчен Емин) (Бейджан Чауш)

УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО: ______П________

/РЕСМИ МУРАД/
ДАТА: 07.08.2018 Г.


