ПРОТОКОЛ
За дейността на комисия, назначена със Заповед №404/08.05.2020 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 №15-02-48 от 14.04.2020 г.
с предмет: "Ремонт на детски площадки в гр. Ардино и изграждане на детска площадка
в с. Горно Прахово, общ. 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 9098072 от 13.04.2020 г.

Днес, 08.05.2020 г., в град Ардино, комисия в състав:
Председател: Наско Кичуков – зам. кмет
Членове: 1. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт
2. Бейджан Чауш – ст. спец. „ИК”
се събра в заседателна зала в Общинска администрация Ардино от 17:00 часа в
изпълнение на Заповед №404/08.05.2020 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: "Ремонт на детски площадки в гр. Ардино и
изграждане на детска площадка в с. Горно Прахово, общ. 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
07.05.2020 г. са постъпили следните оферти:
№ по
ред

Наименование на участника

Дата и час на подаване
на офертата

Входящ номер на
офертата

1

„ЮГСТРОЙ” ООД

23.04.2020 г.

30-128-1

2

“АЗИМУТ СПОРТ” ООД

24.04.2020 г. – 08:44 ч.

30-1065-1

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 „ЮГСТРОЙ” ООД. Юриста 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 “АЗИМУТ СПОРТ” ООД. Юриста 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 и сроковете
за изпълнение предложени от участниците:
1.
Участникът „ЮГСТРОЙ” ООД за изпълнение на поръчката предлага обща цена:
15 141.89 лв. без ДДС.
Участника предлага срок за изпълнение на поръчката – 20 дни.
2. Участникът “АЗИМУТ СПОРТ” ООД за изпълнение на поръчката предлага обща
цена: 15 282.04 лв. без ДДС.
Участника предлага срок за изпълнение на поръчката – 20 дни.

С това в 12:35 ч. приключи публично заседание на комисията. Комисията определи
дата и час за следващо (закрито) заседание, а именно 11.05.2020 г. от 17:00 ч.
На 11.05.2020 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС гр. Ардино се събра комисията
назначена със Заповед №404 от 08.05.2020 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. ЮГСТРОЙ” ООД
Комисията разгледа представеният еЕЕДОП и установи, че участникът е отбелязал, че е
нарушил чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда, и че е изпълнил предписанията на компетентния
орган – наложената имуществена санкция е платена, за което са приложили писмо с изх. №
19070451/31.07.2020 г. от ИА „Главна инспекцията по труда”, дирекция „Инспекция по
труда“ със седалище Кърджали.
Към еЕЕДОП същият е приложил удостоверение с изх. № 19070451/31.07.2020 г. от ИА
„Главна инспекцията по труда”, дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кърджали. В
него се посочва, че с НП № 09-001926 и НП 09-001927 от 17.04.2018 г. е установено, че
„ЮГСТРОЙ” ООД е нарушил чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда и са наложени имуществени
санкции.
В приложеният документ, дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кърджали
удостоверява, че „ЮГСТРОЙ” ООД е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата
относно извършените нарушения, като активно е съдействал на компетентните органи, като
се уточнява, че наложените имуществени санкции по НП са заплатени изцяло на 09.08.2018 г.
От представените от участника доказателства е видно, че са изпълнени направените
предписания и са предприети организационни мерки, чрез които да се предотвратят нови
нарушения по Кодекса на труда.
След извършена преценка на предприетите от участника мерки за надеждност по чл.
56, ал. 1, т. 3 от ЗОП, отчитане на тежестта и конккретните обстоятелства, свързани с
нарушението, комисията прие, че предприетите мерки за надеждност от участника са
достатъчни, за да гарантират неговата надежност.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 3 от ЗОП предлага на
Възложителя да не отстрани участника „ЮГСТРОЙ” ООД от участие в процедурата.

Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в
документацията за обществена поръчка и обявата за обществена поръчка на стойност по чл.
20, ал. 3 от ЗОП с №15-02-48 от 14.04.2020 г. Участника не следва да представя никакви
допълнителни документи.
Комисията констатира, че офертата на участника отговаря на изискванията на
Възложителя.

ІІ. „АЗИМУТ СПОРТ” ООД
Участникът е представил еЕЕДОП, 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 обявата за обществена поръчка на стойност по чл.
20, ал. 3 от ЗОП с №15-02-48 от 14.04.2020 г. Участника не следва да представя никакви
допълнителни документи.
Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците
допуснати до оценяване. Комисията установи, че техническите предложения на участниците
отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията провери предложените от участниците КСС. Същите отговарят на
изискванията на възложителя.
Комисията премина към оценяване на офертите по критерия за възлагане на поръчката
– оптимално съотношение качество/цена.
Оценяване по показателя – срок за изпълнение, на участниците допуснати до
оценяване:
Наименование на участника
П1 = (Сmin / Сi) х 40 = .......... (брой точки)
„ЮГСТРОЙ” ООД

20 / 20 х 40 = 40 т.

“АЗИМУТ СПОРТ” ООД

20 / 20 х 40 = 40 т.

Оценка на ценовите предложения:
Наименование на участника

П2 = (Сmin / Сi) х 60 = .......... (брой точки)

„ЮГСТРОЙ” ООД

15 141.89 / 15 141.89 х 60 = 60 т.

“АЗИМУТ СПОРТ” ООД

15 141.89 / 15 282.04 х 60 = 59.45 т.

Комплексна оценка:
КО = П1 + П2
Наименование на участника

КО = П1 + П2

„ЮГСТРОЙ” ООД

40 + 60 = 100 т.

“АЗИМУТ СПОРТ” ООД

40 + 59.45 = 99.45 т.

Комисията предлага на Възложителя следното класиране:
• На първо място – „ЮГСТРОЙ” ООД със 100 т.
• На второ място – “АЗИМУТ СПОРТ” ООД с 99.45 т.
Протоколът е подписан от членовете на комисията и предаден на Възложителя за
утвърждение на 12.05.2020 г.

КОМИСИЯ:
Председател:____п________
/Наско Кичуков/

Членове: 1. _______п_______
/Гьокчен Емин/

2. _______п_______
/Бейджан Чауш/

УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО: _____п_________
/инж. ИЗЕТ ШАБАН/
ДАТА: 12.05.2020 г.

