ПРОТОКОЛ
За дейността на комисия, назначена със Заповед №298/23.04.2019 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 №15-02-95 от 02.04.2019 г.
с предмет: “Изграждане на подпорни стени, тротоар и плочест водосток на ул.
Тютюнева, 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
9087154 от 02.04.2019 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 първоначалния срок
за получаване на оферти с уникален код 9087528 от 16.04.2019 г.

Днес, 23.04.2019 г., в град Ардино, комисия в състав:
Председател: Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт
Членове: 1. Мартин Хаджиев – гл. спец. „КР”
2. Бейджан Чауш – ст. спец. „ИК”
се събра в заседателна зала в Общинска администрация Ардино от 12:00 часа в
изпълнение на Заповед №298/23.04.2019 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 подпорни стени, тротоар и
плочест водосток на ул. Тютюнева, гр Ардино”.
В 12:00 часа от деловодството на Общинска администрация Ардино предадоха на
комисията регистъра на постъпилите оферти и 1 /един/ брой оферта.
Председателя уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00 часа на
22.04.2019 г. е постъпила следната оферта:
№ по
ред
1.

Наименование на участника

“СОЛАК М. С.” ООД

Дата и час на подаване
на офертата
30-354-7

Входящ номер на
офертата
10.04.2019 г.

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103,
ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъства представител на участника.
Комисията провери цялостта и непрозрачността на пликовете и пристъпи към тяхното
отваряне.
Комисията отвори Плика на “СОЛАК М. С.” ООД. Юриста оповести пред членовете на
комисията документите, които офертите съдържат. Комисията подписа техническото и
ценовото предложение от офертата на участника.

След отварянето на офертата комисията обяви ценовото предложение на
участника:
1. Участникът „СОЛАК М.С.” ООД за изпълнение на поръчката предлага обща цена:
41 388.43 лв. без ДДС,
Участника предлага срок за изпълнение на поръчката – 30 дни.

Комисията започна проверка на офертата, с цел установяване на съответствието и с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.
КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
І. „СОЛАК М.С.” ООД
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в
обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №15-02-95 от 02.04.2019 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.3-6 от ЗОП – Образец №3;
5. Списък на техническия и ръководен персонал – Образец №4;
6. Списък на квалифицирани строителни работници - Образец №5;
7. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец №6;
8.
Техническо предложение - Образец №7;
9.
Линеен график;
10. Ценово предложение – Образец №8;
11. Приложение - КСС-оферта;
12.
Удостоверение от Камарата на строителите в България;
13. Копие от застрахователна полица;
Заключение: Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията премина към разглеждане на техническото предложение на участника
допуснат до оценяване. Комисията установи, че техническото предложение на участника
отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията премина към оценяване на офертата по критерия за възлагане на поръчката
– оптимално съотношение качество/цена.
ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
ДОПУСНАТ ДО ОЦЕНЯВАНЕ
П1 = (Сmin / Сi) х 30 = .......... (брой точки)
„СОЛАК М.С.” ООД
30 / 30 х 30 = 30 т.
Оценка на ценовото предложение:
П2 = (Цmin / Цi) х 70 = .......... (брой точки)
„СОЛАК М.С.” ООД
41 388.43 / 41 388.43 х 70 = 70 т.
Комплексна оценка:
КО = П1 + П2
„СОЛАК М.С.” ООД
30 + 70 = 100 т.

Комисията предлага на Възложителя следното класиране:
• На първо място – „СОЛАК М.С.” ООД със 100 т.
Протоколът е подписан от членовете на комисията и предаден на Възложителя за
утвърждение на 23.04.2019 г.

КОМИСИЯ:
Председател:_____п_______
/Гьокчен Емин/

Членове: 1. _____п_________
/Мартин Хаджиев/

2. ______п________
/Бейджан Чауш/

УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО: ______п________
/РЕСМИ МУРАД/
ДАТА: 23.04.2019 Г.

