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П Р О Т О К О Л
№ 1

За дейността на комисия, назначена със Заповед №758/09.09.2015 год. на Кмета на Oбщина
Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино”, открита с Решение
№658/10.08.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2015-0027.

Днес, 09.09.2015 г., в град Ардино, комисия в състав:
Председател: Гьокчен Емин – правоспособен юрист
Членове: 1. Сабрие Исмаилова – ст. спец. счетоводител

2. Фатме Хаджисаид – гл. счетоводител

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 12:00 часа в изпълнение на
Заповед №758/09.09.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на
Община Ардино”.

От деловодството на Общинска администрация Ардино предадоха на Председателя на
комисията регистъра на постъпилите оферти и 3 /три/ броя оферти.

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 11:00
часа на 09.09.2015 г. са постъпили следните оферти:

№ по
ред

Име на участника Входящ № на
офертата

Дата на
подаване на

офертата

Час на
подаване

на
офертата

1. „Жоси 2009” ЕООД 30 – 176 - 1 09.09.2015 г. 10:39 ч.

2. „Емси Г” ЕООД 30 – 792 - 1 09.09.2015 г. 10:51 ч.

3. „Караман” ООД 30 - 525 - 7 09.09.2015 г. 10:53 ч.

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха представител на участника „Караман” ООД, който
попълни присъствен лист.

Комисията провери цялостта и непрозрачността на пликовете и пристъпи към отварянето на
офертите по реда на тяхното постъпване и проверка за наличието на три отделни запечатани
непрозрачни плика с надпис Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”.

Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП,
като тримата членове на Комисията подписаха плик №3 на участниците. Комисията предложи на
присъстващият представител на участника да подпише пликовете №3 на другите участници, но
същият не пожела да ги подпише.

Комисията отвори плик №2 на всеки участник, като тримата членове на Комисията подписаха
документите, съдържащи се в тях. Комисията предложи на присъстващият представител на
участника да подпише документите съдържащи се пликовете №2 на другите участници, но същият
не пожела да ги подпише.
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Комисията отвори Плик №1 на всеки участник по реда на постъпване на офертите и
председателят оповести документите, които пликовете съдържат.

Констатации от извършената проверка: Офертите на участниците съдържат отделни
непрозрачни запечатани плика - Плик №1, Плик №2 и Плик №3.

С това в 12:30 ч. приключи първото заседание на комисията. Комисията определи дата за
следващото заседание, а именно 17.09.2015 г. от 17:00 ч.

На 17.09.2015 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ардино комисията
назначена със Заповед №758/09.09.2015 год. на Кмета на Oбщината се събра за да продължи своята
дейност.

Комисията извърши проверка за наличието и редовността на представените документи в плик
№1 на участниците.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

І. „Жоси 2009” ЕООД
Участникът не е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, публикувано в РОП под
№00532-2015-0027, одобрени с Решение №658/10.08.2015 г. на Кмета на Община Ардино.

Комисията констатира следните нередовности и липсващи документи в съдържанието на
Плик №1 с надпис „Документи за подбор” в офертата на участника като с настоящия протокол и
на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП описва изчерпателно липсващите документи и констатираните
нередовности, посочва точно вида на документите, които следва да се представят допълнително и
определя срок от пет работни дни за представянето им, считано от датата на получаването на
протокола, както следва:

Съгласно предварително обявените условия за участие в процедурата (Обявление за
обществена поръчка - Раздел III.2.3) Технически възможности – Участникът трябва да представи
декларация, че има възможност да достави строителните материали изброени в техническата
спецификация по отделните обособени позиции, за които участва.

Участникът не е представил декларация, че има възможност да достави строителните
материали изброени в техническата спецификация по обособена позиция №4 – Доставка на В и К
материали, за която участва.

Да се представи:
1. Декларация, че участникът има възможност да достави строителните материали изброени в

техническата спецификация по обособена позиция №4 – Доставка на В и К материали, за която
участва.

ІІ. „Караман” ООД
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, публикувано в РОП под
№00532-2015-0027, одобрени с Решение №658/10.08.2015 г. на Кмета на Община Ардино.

ІІІ. „Емси Г” ЕООД
Участникът не е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, публикувано в РОП под
№00532-2015-0027, одобрени с Решение №658/10.08.2015 г. на Кмета на Община Ардино.

Комисията констатира следните нередовности и липсващи документи в съдържанието на
Плик №1 с надпис „Документи за подбор” в офертата на участника като с настоящия протокол и
на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП описва изчерпателно липсващите документи и констатираните
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нередовности, посочва точно вида на документите, които следва да се представят допълнително и
определя срок от пет работни дни за представянето им, считано от датата на получаването на
протокола, както следва:

Съгласно предварително обявените условия за участие в процедурата (Обявление за
обществена поръчка - Раздел III.2.3) Технически възможности – Участникът трябва да представи:
Списък  на доставките на строителни материали,  изпълнени  през последните 3 години, считано от
датата на подаване на офертата, с посочване на  стойностите, датите и получателите. Списъкът
трябва да е придружен от заверени  копия на  референции за включените в списъка доставки или
копия от приемно-предаветелни протоколи за извършените доставки.

Участникът е представил Списък  на доставките на строителни материали,  изпълнени  през
последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на  стойностите,
датите и получателите, но не е представил заверени  копия на референции за включените в списъка
доставки или копия от приемно-предаветелни протоколи за извършените доставки.

Да се представят:
1. Заверени  копия на референции за включените в списъка доставки или копия от приемно-

предаветелни протоколи за извършените доставки.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, да се уведомят участниците за извършените констатации
относно наличието и редовността на документите в Плик №1 „Документи за подбор”, като им се
изпрати настоящия протокол. Комисията възлага на председателя да организира 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.

2. Следващото заседание на комисията да 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.

Заседанието на комисията приключи в 18:10 часа на 17.09.2015 г., когато бе изготвен
настоящия протокол.

Неразделна част от този протокол са описаните в него приложения.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:
Председател:____________

/Гьокчен Емин/

Членове: 1. ______________ 2. ________________
/Сабрие Исмаилова/ /Фатме Хаджисаид/


