ДОКЛАД
от дейността на комисия, назначена със Заповед №1203/22.11.2018 год. на Кмета
на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Изграждане на подпорни стени в с. Припек, общ. Джебел”,
открита с Решение №1051 от 22.10.2018 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под
№00417-2018-0009.

Резултати от работата на комисията:
1. Комисията започна своята работа на 22.11.2018 г. в 12:00 ч. в следния състав:
Председател: Февзи Реджеб – ст. специалист ТСУ при ОбА Джебел
Членове: 1. инж. Мутлу Хашим – мл. специалист ТСУ при ОбА Джебел
2. Гьокчен Емин – юрист
2. След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на комисията
попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към
доклада)
3. Комисията получи следните оферти, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП:
№ по
ред
1.
2.
3.

Наименование на участника
„РОДОПСТРОЙ-97” ООД
„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД
ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС” с
участници в обединението „Х.ДЕ
КОМЕРС” ЕООД и „ТРИ ГРУП
ИНВЕСТ” ЕООД

Дата и час на
подаване на офертата
21.11.2018 г. – 14:21 ч.
21.11.2018 г. – 16:19 ч.
21.11.2018 г. – 16:28 ч.

Входящ номер на
офертата
62-219-2
62-639-4
62-635-2

4. Офертите бяха отворени на публично заседание, като работата на комисията е
отразена в Протокол №1/22.11.2018 г. и 04.12.2018 г. (приложен към доклада).
5. Публичното заседание приключи в 12:45 ч. на 22.11.2018 г.
6. На заседение на 04.12.2018 г. от 17:15 ч., комисията разгледа документите по чл. 39,
ал. 2 от ППЗОП и установи следното:
6.1. Участници по отношение на чиито оферти не са установени непълноти, липси,
несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол):
• „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД
6.2. Участници по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси,
несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол):
• „РОДОПСТРОЙ-97” ООД
• ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”
6.3. Комисията взе решение да изпрати протокола до участниците в процедурата, като в
срок от 5 работни дни от получаване на протокола участниците, по отношение на които

е констатирано несъответствие или липса на информация, следва да представят нов
ЕЕДОП и/или други документи,съдържащи променена и/или допълнена информация.
6.4. След изтичане на срока от 5 работни дни, комисията продължи своята дейност.
Работата на комисията е отразена в протокол (приложение към този доклад).
6.5. Участници, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за
подбор:
• „РОДОПСТРОЙ-97” ООД
Офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Комисията предлага на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП участника
„РОДОПСТРОЙ-97” ООД да бъде отстранен от процедурата. Техническото
предложение на този участник не подлежи на разглеждане. Ценовото му предложение
не е отворено.
6.6. Оферти, допуснати до разглеждане и проверка за съответствие с предварителна
обявените условия:
• „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД
• ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”
6.7. Мотивите за допускане и отстраняване на участниците са изложени подробно в
протокол – приложение към този доклад.
7. Комисията разгледа допуснатите оферти на свои заседания на 19.12.2018 г. и
07.01.2019 г. Работата на комисията е отразена в протокол №2 от 19.12.2018 г. и №3 от
07.01.2019
г. (приложение към този доклад). В резултат на това, комисията взе
следните решения:
7.1. Допуска до оценка следните оферти:
• „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД
7.2. Мотивите за допускане и отстраняване на офертите на участниците са изложени
подробно в протокол – приложение към този доклад.
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8. Комисията извърши оценка на техническите предложения на участниците, както
следва (и съгласно приложен Протокол):

3 месеца

100 т.

70 т.

Техническото предложение на Участник №3 - ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС” не отговаря
на изискванията на Възложителя и комисията отстранява участника от участие в
публичното състезание, мотивите за отстраняване са изложени подробно в Протокол
№3 от 07.01.2019 г.

9. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
участниците на 11.01.2019 г. от 12:30 ч.
10. Отварянето на ценовите предложения се състоя на посочените в т. 9 дата и час.
Работата на комисията е отразена в протокол (приложен към доклада).
11. На база на обявените ценови предложения на участниците и след извършената
оценка на техническите предложения, комисията ги класира в следния ред, като
оценката на офертите е отразена в протокол (приложение към доклада):
• На първо място - „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД с 88 т.
12. Комисията предлага договорът да бъде сключен с „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД, класиран
на първо място в процедурата;
13. Приложения: Протоколи - №1 от 22.11.2018 г. и 04.12.2018 г., №2 от 19.12.2018 г.,
№3 от 07.01.2019 г. и №4 от 11.01.2019 г.

Подписи на членовете на комисията:
Председател:____п________
/Февзи Реджеб/

Членове: 1. ______п________
/Гьокчен Емин/

Утвърждавам
Възложител
Кмет на Община Джебел: ______п________
/Бахри Юмер/
Дата: 14.01.2019 г.

2. _______п________
/инж. Мутлу Хашим/

