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 11.02.2020 г., в изпълнение на Заповед № 107/ 11.02.2020 г. на Кмета на Община
Ружинци в 09,00 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: „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията
на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле”.
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 - СД „АРТСТРОЙ – НИКОЛОВ, СИНОВЕ И СИЕ”, гр. Белоградчик,
ул. „Васил Левски“ № 3, с оферта, постъпила на 07.02.2020 г., в 13.30 часа, с Вх. № 456.
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.
Участник № 1 - СД „АРТСТРОЙ – НИКОЛОВ, СИНОВЕ И СИЕ”, гр. Белоградчик с оферта
№ 456/ 07.02.2020 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
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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 11.02.2020 г. до 12.05.2020 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 - СД „АРТСТРОЙ – НИКОЛОВ, СИНОВЕ И СИЕ”, гр. Белоградчик с оферта
№ 456/ 07.02.2020 г.
Участника е представил електронен ЕЕДОП на оптичен носител, подписан с електронен
подпис съгласно изискванията.
1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности,
поле- За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, участникът
декларира изпълнена услуга „Упражняване на независим строителен надзор при
изпълнение на строителството на спортен комплекс в с. Ново село, общ. Ново село”, с
посочен срок за изпълнение: Начална дата - 01-04-2015 г., Крайна дата - 14-10-2015 г..
На въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в
държава — членка на ЕС?“, участника е посочил отговор „Не“.
Съгласно Документацията на поръчката, Раздел II. 3.3. Минимални изисквания към
техническите и професионални способности, т.3.3.1, Възложителят е изискал следното:
„Участникът следва да има опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен
или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване
на офертата за която участва.
За „сходен предмет“ Възложителя ще приеме, както следва: Упражняване на строителен
надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или
рехабилитация на спортни площадки и/или вертикални планировки. Услугата се счита за
изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на
Възложителя“.
Не е видно, че участникът отговаря на изискването през последните 3 /три/ години,
считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуга с предмет, идентичен или
сходен с предмета на поръчката (информация, изискуема на основание т. 3.3.1. от
документацията за обществената поръчка), липсва също информация за акт/протокол, с които е
извършено предаване на обекта на Възложителя.
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С оглед на изложеното Комисията единодушно реши, че предложената услуга за
доказване на съответствието с критерия за подбор „Участникът следва да има опит в
изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата
поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата за която участва.“ не е
изпълнена, т.е. завършена в изисквания три годишен срок от датата на подаване на офертата, а
именно в периода 07.02.2017 г. до 07.02.2020 г., видно от представената информация.
Останалата информация в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на
изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията указва на участника, че следва да представи нов ЕЕДОП с посочване на други
услуги с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка извършени за последните
3 (три) години от датата на подаване на офертата.
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: „Изграждане на спортна
инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и
с. Бело поле” 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 12.05.2020 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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