ПРОТОКОЛ
№2
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, 18.06.2020 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”, с цел да
продължи своята дейност.
В деловодството на общинска администрация са постъпили допълнителни документи от
“КАСКОТРЕЙД” ЕООД с вх. №30-1062-3 от 11.06.2020 г.
Комисията установи, че срокът за представяне на допълнителните документи от участника
„КАСКОТРЕЙД” ЕООД е спазен. Комисията разгледа представеният нов еЕЕДОП, същият е
подписан електронно. Новият еЕЕДОП отговаря на изискванията на комисията посочени в протокол
№1.
Комисията установи, че срокът за представяне на допълнителните документи от участника
„РОДОПАСТРОЙ” ООД е изтекъл на 16.06.2020 г. Участникът не е представил допълнителни
документи. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията предлага на Възложителя участникът да
бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Комисията премина към разглеждане на офертата на участника “КАСКОТРЕЙД” ЕООД с цел
установяване на съответствието и с изискванията към личното състояние и критериите за подбор
посочени от възложителя.
Критерии за подбор:
1. Годност за упражняване на професионална дейност:
Наименование на
участника
“КАСКОТРЕЙД” ЕООД

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален
регистър на строителя за втора група, четвърта категория
строежи.
да

2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
Наименование на
участника

“КАСКОТРЕЙД” ЕООД

Участниците следва да имат валидна застрахователна полица за
професионална отговорност на строителя – съгласно чл.171, ал.1
от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за
чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл.171а, ал.1 от
ЗУТ), с общ лимит на отговорността, покриваща обема на
поръчката.
да

3. Минимални изисквания за техническите възможности:
Наименование на
участника

“КАСКОТРЕЙД” ЕООД

Участниците трябва да разполагат с технически и ръководен
персонал с професионална компетентност, както следва:
a) Технически ръководител на обекта: Образование и
квалификация:
образователно-квалификационна
степен
„магистър” или „бакалавър” в областта на строителството,
или строителен техник; Професионален опит: минимум 2
години трудов стаж в областта на строителството;
b) Координатор по безопасност и здраве: Да отговаря на
изискванията по чл.5, ал.2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на СМР;
c) Отговорник по контрола на качеството: Да притежава
съответното удостоверение за контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за контрол на съответствието
на строителните продукти със съществените изисквания за
безопасност или еквивалентен документ;
d) Квалифицирани строителни работници, съобразно
видовете работи по КСС
да

Заключение: Офертата на участника отговаря на критериите за подбор и изискванията
към личното състояние посочени от Възложителя в обявата.
Комисията премина към разглеждане на техническото предложение на участника. Комисията
установи, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията премина към оценяване на офертите по критерия за възлагане на поръчката –
оптимално съотношение качество/цена.

ОЦЕНЯВАНЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА ОЦЕНКА: „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” НА
УЧАСТНИКА ДОПУСНАТ ДО ОЦЕНЯВАНЕ:
№ по
ред
1.

Наименование на участника
“КАСКОТРЕЙД” ЕООД

П1 = (Сmin / Сi) х 40 = .......... (брой точки)
10 / 10 х 40 = 40 т.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ДОПУСНАТ ДО
ОЦЕНЯВАНЕ:
Наименование на участника П2 = (Цmin / Цi) х 60 = .......... (брой точки)
№ по
ред
“КАСКОТРЕЙД” ЕООД
49 387.79 / 49 387.79 х 60 = 60 т.
1.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА:
Наименование на участника
№ по
ред
“КАСКОТРЕЙД” ЕООД
1.

КО = П1 + П2
40 + 60 = 100 т.

Комисията предлага на Възложителя следното класиране:
• На първо място – „КАСКОТРЕЙД” ЕООД със 100 т.
Протоколът е подписан от членовете на комисията и предаден на Възложителя за утвърждение
на 18.06.2020 г.

КОМИСИЯ:
Председател:_____п_______
/Гьокчен Емин/

Членове: 1. _____п_________
/Жасмина Терзиева/

2. ______п________
/Бейджан Чауш/

УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО: ______п________
/инж. ИЗЕТ ШАБАН/
ДАТА: 18.06.2020 г.

