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П Р О Т О К О Л
№2

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, 19.10.2015 г., от 12:00 ч. в град Ардино, комисия в състав:
Председател: Гьокчен Емин – правоспособен юрист
Членове: 1. Сабрие Исмаилова – ст. спец. счетоводител

2. Фатме Хаджисаид – гл. счетоводител

се проведе заседание на комисия назначена със Заповед №758/09.09.2015 г. с цел разглеждане
допълнително представените документи от участниците в откритата процедура.

В деловодството на общинска администрация са постъпили документи от  следните участници:
1. „Емси Г” ЕООД с вх. №30-792-3 от 28.09.2015 г.;
2. „Жоси 2009” ЕООД с вх. №30-176-3 от 19.10.2015 г.;

Комисията установи, че срокът за представяне на допълнителните документи е спазен.

Представените документи от двата участника отговарят на изискванията на комисията
посочени в протокол №1.

Комисията премина към разглеждане на офертите на участниците с цел установяване на
съответствието им с критериите за подбор посочени от възложителя.

1. Минимални изисквания за техническите възможности:

- Участникът трябва да представи доказателства, че строителните материали  отговарят на
изискванията БДС или на еквивалентни стандарти.

№ по ред Име на
участника

Участникът трябва да е
изпълнил през последните

три години, считано от
датата на подаване на

офертата, най-малко една
доставка на строителни

материали.

Участникът трябва да
представи доказателства, че

строителните материали
отговарят на изискванията
БДС или на еквивалентни

стандарти. Участникът
трябва да има възможност да

достави всички видове
строителни материали

изброени в техническата
спецификация по отделните

обособени позиции.
1. „Жоси 2009”

ЕООД да да

2. „Емси Г” ЕООД да да
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3. „Караман” ООД да да

Заключение: Офертите на участниците отговарят на изискването;

Комисията установи, че административната част на офертите на всички участници отговарят на
критериите за подбор посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка.

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците, по реда на
постъпването им  деловодството на Общинска администрация Ардино. Техническите предложения
на участниците отговарят на изискванията на възложителя.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Допуска всички участници до следващият етап от откритата процедура, а именно отваряне
на ценовите оферти.

2. Следващото публично заседание на комисията да се проведе на 22.10.2015 г. от 12:00 ч. в
заседателната зала на Общински съвет Ардино. Комисията възлага на Председателя да изготви
съобщение за отварянето на цените и да направи необходимото за публикуване на същото на
официалната интернет страница на общината.

Заседанието на комисията приключи в 12:50 часа на 19.10.2015 г., когато бе изготвен
настоящия протокол.

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

КОМИСИЯ:
Председател:____________

/Гьокчен Емин/

Членове: 1. ______________ 2. ________________
/Сабрие Исмаилова/ /Фатме Хаджисаид/
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П Р О Т О К О Л
№3

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, 22.10.2015 г., от 12:00 ч. в град Ардино, комисия в състав:
Председател: Гьокчен Емин – правоспособен юрист
Членове: 1. Сабрие Исмаилова – ст. спец. счетоводител

2. Фатме Хаджисаид – гл. счетоводител

се проведе заседание на комисия назначена със Заповед №758/09.09.2015 г. с цел отваряне на
ценовите оферти на участниците в откритата процедура.

Основните членове на комисията присъстваха на заседанието.

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

Комисията премина към отваряне на плик №3 на участниците по реда на постъпване на
офертите в деловодството на Общинска администрация Ардино.

Отвориха се Плик №3 на всички участници, председателят на комисията съобщи
предложените цени за изпълнение на отделните обособени позиции. Комисията предложи на
присъстващият представител на участника да подпише финансовите оферти на другите участници,
но той отказа. Пликовете №3 отговарят на изискванията на Възложителя.

Предложените общи цени за отделните обособени позиции, са както следва:
Наименование  на обособена
позиция

„Жоси 2009”
ЕООД

„Емси Г” ЕООД „Караман”
ООД

1. Доставка на керамични материали
и изделия

---------------------- 13 883.50 лв. -------------------

2. Доставка на неорганични и
хидравлични свързващи вещества

----------------------- 35 765.00 лв. 21 478.80 лв.

3. Доставка на циментови изделия ---------------------- 40 675.00 лв. -------------------

4. Доставка на В и К материали 33 456.00 лв. 39 919.20 лв. 28 994.70 лв.

5. Доставка на бои, лакове, мрежи,
ламарина и др.

----------------------- 39 948.00 лв. 33 779.55 лв.

6. Доставка на електрически ----------------------- 40 198.55 лв. 42 066.40 лв.
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материали

7. Доставка на дървен материал ----------------------- 14 875.00 лв. -------------------

8. Доставка на инструменти ----------------------- 6 305.00 лв. 4 949.78 лв.

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи. Председателят
на комисията определи следващото заседание на комисията да се проведе на 06.11.2015 г. от 17:00
ч.

Днес на 06.11.2015 г. от 17:00 ч. в  заседателна зала в Общинска администрация град Ардино,
Комисия, назначена със Заповед №758/09.09.2015 г. на Кмета на община Ардино, се събра, за да
продължи работата си по разглеждане на документите в Плик №3 на участниците.

Комисията подробно разгледа финансовите оферти на участниците. При разглеждането
на финансовите оферти представени от „ЕМСИ Г” ЕООД за участие в отделни обособени позиции
от откритата процедура с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община
Ардино” комисията откри аритметични грешки при изчисленията. Комисията извърши повторни
изчисления и определи аритметично верните суми.

Във финансова оферта за обособена позиция №2 – Доставка на неорганични и хидравлични
свързващи вещества е допусната аритметична грешка при изчисляването на позиция 4 – хидратна
вар, 500 кг. са умножени по 0.29 и е получено 14 000.00 лв., при повторно изчисляване от комисията е
получена сумата 145.00 лв. При повторно изчисление общата сума за обособената позиция се
получава 21 338.00 лв., а не както е изписана в офертата на участника 35 765.00 лв.

В обособена позиция №4 – Доставка на В и К материали, позиция 44 –муфи П Пр. – Ф16мм -
5 бр. по 0.18 лв. е получено 9.00 лв., при повторно изчисление се получи 0.90 лв., позиция 106 –
градински маркуч ½ - 100 мл. по 0.85 лв. е записано 850.00 лв., комисията изчисли и получи 85.00 лв.,
като крайната стойност на обособена позиция е 39 146.10 лв., а не както е записано 39 919.20 лв.

В обособена позиция №5 – Доставка на бои, лакове, мрежи, ламарина и др., позиция 16 –
ламиниран паркет - 50 м2 по 12,20 лв. е получено 6100.00 лв., а би трябвало да е 610.00 лв. При
повторно изчисление от комисията общата сума за обособената позиция се получи 33 703.00 лв., а не
39 948.00 лв.

В обособена позиция №7 – Доставка на дървен материал, позиция 6 – талпи иглолистни
бичени - 5 м3 по 460 лв. е получено 1 840.00 лв., при повторно изчисление се получи 2 300.00 лв.,
като крайната стойност на обособена позиция е 15 335.00 лв., а не 14 875.00 лв.

В обособена позиция №8 – Доставка на инструменти, позиция 39 – ножовка – 10 бр. по 1 лв. е
записано 100 лв., при правилно изчисление е 10 лв., като крайната стойност на обособена позиция е
6 215.00 лв., а не както е записано 6 305.00 лв.

Комисията провери подробно финансовите оферти на другите двама участника, същите
отговарят на изискванията на възложителя и при изчисляване на сумите не се откриха
аритметични грешки.

ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ОСНОВАНИЯТА ПО ЧЛ. 70, АЛ. 1 ОТ ЗОП ЗА
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В ПЛИК № 3.

Комисията направи проверка по чл. 70 от ЗОП и установи, че за обособена позиция №4
предложената цена от „Караман” ООД е с повече от 20% по-благоприятна от средноаритметичната
стойност на предложенията на останалите участници.

В резултат на гореизложеното, комисията взе следните
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РЕШЕНИЯ:

1. Да прати писмо до участника „ЕМСИ Г” ЕООД, с което да определи срок от три работни
дни, считано от датата на получаване на писмото, за  потвърждаване на коригираните крайни суми за
отделните обособени позиции.

2. На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, да се изиска подробна писмена обосновка от Участника
„Караман” ООД, за начина на образуване на предложената цена за обособена позиция №4 –
Доставка на В и К материали. Предоставя на участника срок от три работни дни, за предоставяне
на  писмената си обосновка,  считано от датата на получаване на искането за това.

3. Комисията възлага на Председателя да свика следващото заседание след получаване на
изисканата обосновка или след изтичането на срока за представянето й.

Настоящият протокол се приключи на 06.11.2015 г. – 18:55 ч. и се подписа от членовете на
комисията без забележки и изразяване на особени мнения.

КОМИСИЯ:
Председател:____________

/Гьокчен Емин/

Членове: 1. ______________ 2. ________________
/Сабрие Исмаилова/ /Фатме Хаджисаид/
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П Р О Т О К О Л
№4

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, 17.11.2015 г., от 12:00 ч. в град Ардино, комисия в състав:
Председател: Гьокчен Емин – правоспособен юрист
Членове: 1. Сабрие Исмаилова – ст. спец. счетоводител

2. Фатме Хаджисаид – гл. счетоводител

се проведе заседание на комисия назначена със Заповед №758/09.09.2015 г. на Кмета на
Общината, с цел продължаване дейността на комисията.

В деловодството на Общинска администрация Ардино са постъпили документи от:
1. „ЕМСИ Г” ЕООД с вх. №30-792-5 от 16.11.2015 г.;
2. „Караман” ООД с вх. №30-525-10 от 17.11.2015 г.;

„ЕМСИ Г” ЕООД е представил писмо, с което потвърджава коригираните суми в писмо с изх.
№30-792-4 от 09.11.2015 г.

„Караман” ООД е представил писменна обосновка за предложената цена за изпълнение на
обособена позиция №4 – Доставка на В и К материали.

Комисията установи, че обосновките са представени в определения срок от три работни дни.
Комисията премина към разглеждането на обосновката на „Караман” ООД.

В представената обосновка участникът „Караман” ООД е посочил, че за него са налице
следните обстоятелства:

Дружеството е било специализирано дружество за извършване на строителни услуги и
търговия с материали от ВиК. Предприятието разпологало с голям и добре снабден склад, били
партньори на производителят на тръби и ползвали големи отстъпки. Също така разполагали със
собствени транспортни средства, което намалявало разходите. Към обосновката приложили рамков
договор за доставка на стока, както и фактури.

С оглед гореизложеното комисията счита, че участникът е посочил в своята писмена
обосновка обективни обстоятелства, които в своята съвкупност да водят до извода за наличие на
хипотезите визирани в чл. 70, ал. 2  от ЗОП.

Въз основа на изложените мотиви и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП комисията

РЕШИ:
Приема писмената обосновка на участника „Караман” ООД по финансов показател

„предлагана цена” за обособена позиция №4 – Доставка на В и К материали, със следните мотиви:
1. От обосновката на участника могат да се извлекат факти за наличие на изключително

благоприятни условия за участника.
2. В представената обосновка има  обективни факти свързани с наличие на икономичност при

изпълнение на обществената поръчка.
С оглед гореизложеното комисията счита, че участникът „Караман” ООД  е посочил в своята

писмена обосновка обективни обстоятелства, свързани с хипотезите посочени в чл. 70, ал. 2 от
ЗОП, поради което приема представената писмена обосновка.

Комисията премина към оценяване и класиране на офертите.
В резултат на оценяването по критерият (най-ниска цена) посочен в обявлението и

документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка се направи
класиране по обособени позиции, както следва:
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Обособена позиция №1 - Доставка на керамични материали и изделия:
 На първо място - „Емси - Г” ЕООД;

Обособена позиция №2 - Доставка на неорганични и хидравлични свързващи вещества:
 На първо място - „Емси - Г” ЕООД;
 На второ място – „Караман” ООД;

Обособена позиция №3 – Доставка на циментови изделия;
 На първо място - „Емси - Г” ЕООД;

Обособена позиция №4 – Доставка на В и К материали;
 На първо място – „Караман” ООД;
 На второ място – „Жоси 2009” ЕООД;
 На трето място - „Емси - Г” ЕООД;

Обособена позиция №5 - Доставка на бои, лакове, мрежи, ламарина и др.:
 На първо място - „Емси - Г” ЕООД;
 На второ място – „Караман” ООД;

Обособена позиция №6 - Доставка на електрически материали:
 На първо място - „Емси - Г” ЕООД;
 На второ място -„Караман” ООД;

Обособена позиция №7 - Доставка на дървен материал:
 На първо място - „Емси - Г” ЕООД;

Обособена позиция №8 – Доставка на инструменти:
 На първо място – „Караман” ООД;
 На второ място - „Емси - Г” ЕООД;

Настоящият протокол и приложенията към него са подписани от всички членове на
комисията и цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка се предава
на Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП за обявяване на класирането на
участниците и определяне на изпълнители на обособените позиции от обществената поръчка.

Заседанието на комисията приключи в 12:55 ч. на 17.11.2015 г.

КОМИСИЯ:
Председател:____________

/Гьокчен Емин/

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

Възложител
Кмет на Община Ардино: ______________

/Ресми Мурад/

Дата: 17.11.2015 г.


