ПРОТОКОЛ №1
На основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.104, ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.7 от ППЗОП
На 29.01.2020 г., в изпълнение на Заповед № 78 / 29.01.2020 г. на Кмета на Община
Ружинци в 11,00 часа, в сградата на Община Ружинци, заседателна зала, комисия в състав:
Председател: Евтим Иванов Евтимов – Директор «СА» в община Ружинци;
Членове: 1. инж. Алексей Борисов Климентов - Главен инженер в Община Ружинци
2. Станимир Розалинов Станев – Гл. спец. «ТУБЛ и КС» в Община Ружинци,
Започна работа със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите,
представени от участниците в публично състезание по реда на Закона за обществените
поръчки с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на
строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с
работно заглавие: "Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на
община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“.
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и
правилата за работа на комисията.
На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците в
процедурата.
На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на средствата за
масово осведомяване.
Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което беше съставен
протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който беше подписан от предаващото лице и от председателя
на комисията.
Комисията констатира, че в Община Ружинци за участие в процедурата е представена 1
(една) оферта. При приемане на офертата, същата е регистрирана в регистъра на община
Ружинци за получени оферти за участие в процедурата. Върху плика е отбелязан входящият
номер, датата и часа на получаването и.
Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на
подадените оферти, а именно:
Участник № 1 - „ВИДЕПЕМА“ ЕООД, гр. София, р-н. „Лозенец“, кв. Витоша, ул.
„Чавдар Мутафов“ № 39, офис В2. Оферта, постъпила на 27.01.2020 г., в 11,50 ч.,с Вх. № 294.
След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници,
членовете на комисията, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП попълниха декларации по чл. 103,
ал. 2 от ЗОП.
Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания от
Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представена е в
запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката участника е посочил
необходимата информация, изискуема от Възложителя.
Комисията пристъпи към отварянето на единнствената оферта и проверка на
съдържанието и. При отваряне на опаковката, комисията стриктно спазваше реда, указан в
разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП.
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Участник № 1 „ВИДЕПЕМА“ ЕООД, гр. София с оферта № 294/ 27.01.2020 г.
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите
по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, които са с ненарушена цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участника.
След извършените действия по отваряне, оповестяване и подписване приключи
публичното заседание на комисията по отваряне на офертите.
На следващите си закрити заседания, проведени в периода от 29.01.2020 г. до 11.05.2020 г.
комисията разгледа документите за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с
предварително поставените от възложителя условия.
В настоящия Протокол Комисията установява липси, неточности, несъответствия,
които отразява за всяка отделна оферта, като не изписва документи, факти и/или
обстоятелства. които е счела за съответстващи на изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя, и в този смисъл липсата на констатации
за определена оферта следва да се приема като обстоятелство, че подалият я участник
отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя, и неговото техническо предложение ще бъде разгледано и оценено.
Комисията обръща внимание на участниците, за които са установени липси,
пропуски, несъответствия във връзка с изискванията на Възложителя, да се запознаят с
настоящия Протокол в цялост, с оглед съобразяване с изискванията за представяне на
допълнителни документи/ информация.
В ПРОЦЕСА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА БЕ УСТАНОВЕНО СЛЕДНОТО:
Участник № 1 „ВИДЕПЕМА“ ЕООД, гр. София с оферта № 294/ 27.01.2020 г.
Участника е представил електронен ЕЕДОП на оптичен носител, подписан с електронен
подпис съгласно изискванията.
1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, участникът е посочил, че
притежава Удостоверение № РК 0397 от 26.02.2015 г. издадено на основание чл. 166,
ал. 2 от ЗУТ за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, със срок на
валидност 26.02.2020 г. от ДНСК - гр. София. Възложителят в Раздел II.2, т. 1.1, –
Критерии за подбор към годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност, Минимални изисквания за правоспособност за упражняване
на професионална дейност от Документацията за обществената поръчка е поставил
изискване „Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в
редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на
строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен
контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г.
за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на
консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор, а за чуждестранни участници - валиден
еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или
търговски регистри на държавата, в която е установен“.
След проверка в Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл.167, ал.2
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ЗУТ на интернет страницата на ДНСК е налична информация за вписване в регистъра на Лиценз
No:РК0397, издаден на 23.01.2020 г. и срок на валидност до 23.01.2025 г., комисията, приема, че
участника отговаря на критериите за подбор относно, Годност. Независимо от това,
съответните данни и информация би следвало да са надлежно попълнени и в представения
ЕЕДОП на участника.
Участника следва да представи нов ЕЕДОП с посочване на актуална информация.
Останалата информация в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на
изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 54, АЛ. 8 ОТ ППЗОП, КОМИСИЯТА ИЗПРАЩА НАСТОЯЩИЯ
ПРОТОКОЛ НА УЧАСТНИКА В ПРОЦЕДУРАТА И ГО ПУБЛИКУВА В „ПРОФИЛА НА
КУПУВАЧА” И ОПРЕДЕЛЯ СРОК ДО 5 (ПЕТ) РАБОТНИ ДНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА
НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА, ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ИЛИ ЛИПСА НА
ИНФОРМАЦИЯ.
СЪГЛАСНО ЧЛ. 54, АЛ. 9 ОТ ППЗОП, УЧАСТНИЦИТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО
Е КОНСТАТИРАНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИНФОРМАЦИЯ, МОГАТ ДА
ПРЕДСТАВЯТ НОВ ЕЕДОП И/ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖАТ
ПРОМЕНЕНА И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНА ИНФОРМАЦИЯ. ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНАТА
ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ОБХВАЩА И ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО СА
НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ.
Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик, е
надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в публично състезание по реда на
Закона за обществените поръчки с предмет Избор на изпълнител за упражняване на
строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на
строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Обновяване на паркове и
градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело
поле и с. Дреновец“ и изписано наименованието на участника, на адрес с. Ружинци, п.к3930, ул.
„Г. Димитров” № 31, обл.Видин.
Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 7
от ППЗОП и същият се подписа на 11.05.2020 г.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………П………… /Е. Евтимов/
Членове:
1. ………П…………. /инж. А. Борисов/

2. ………П…………./С. Станев/

Налице са положени подписи, като същите са заличена информация на основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно
защитата на данни).
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