ПРОТОКОЛ
№1
За 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 и Заповед №327/01.04.2019 г. на
Кмета на Oбщина Джебел за възобновяване дейността на комисията във връзка с Решение №342 от
14.03.2019 г. на КЗК по преписка №КЗК-160/2019 г.

Днес, 01.04.2019 г., в град Джебел, комисия в 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
се събра в заседателна зала в Общинска администрация Джебел от 17:00 часа в изпълнение на
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” и Заповед №327/01.04.2019 г. на Кмета на Oбщина Джебел за възобновяване
дейността на комисията във връзка с Решение №342 от 14.03.2019 г. на КЗК по преписка №КЗК160/2019 г.
Председателят на комисията прочете Решение №342 от 14.03.2019 г. на КЗК по преписка
№КЗК-160/2019 г.
Комисията провери за валидността на офертите на участниците, същите са валидни до
22.05.2019 г.
Преписката за избор на изпълнител е върната от КЗК в етап за разглеждане на техническото
предложение на Участник №3 - ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”.
• Участник №3 - ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”
Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 3 месеца.
Показател
– Техническо предложение - Технологична последователност на
строителните процеси:
В техническото предложение на участника се съдържат изисканите от Възложителя
елементи на подпоказателя в следната последователност: Описание на отделните етапи на
изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
организация и подход на изпълнение.
В „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ участникът накратко е описал
отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Предложените от
участника етапи са четири. Не са изложени мотиви относно предложената последователност на
тяхното изпълнение.
Направено е описание на конкретните дейности при изпълнение на обекта, като са описани в
детайли основните СМР.
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Техническото предложение съдържа организация на работата и технологична
последователност за изпълнение. Участникът е описал подробно технологията и
последователността на изпълнение на СМР по видове. Предложил е методи и организация за
осъществяване на контрол на качеството. Подробно е описал изискванията, които ще се спазват при
изпълнение на поръчката: качество на материалите, които се влагат, мерки за осигуряване на
качеството по време на изпълнение на строителството, ясно определени ангажименти на членовете
на екипа; план за безопасност и здраве; мерки за опазване на околната среда.
Посочени ни са материалите, които ще използват при изпълнението на поръчката, като са
посочени и стандартите на които, ще отговарят. Липсват декларации/сертификати за качество за
материали, които ще използва за изпълнението на поръчката.
Техническото предложение е съпроводено от линеен график. В приложеният линеен
календарен график е застъпен предложеният срок за изпълнение.
Диаграма на работната ръка се съдържа в самият линеен график.
ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №3 - ДЗЗД
„ХТ ГРУП КОМЕРС” ДОПУСНАТ ДО ОЦЕНЯВАНЕ
Участникът е мотивирал предложената последователност на изпълнение като е обособил и
описал етапи за изпълнение на поръчката. Описаните от участника СМР, методи за строителство и
последователност на строителните процеси са недвусмислено предложени, изчерпателно описани и
в съответствие с техническото задание. В обяснителната записка от техническото предложение към
офертата са направени аргументирани предложения за реализирането на дейностите в техническото
задание, като е описан подходът и технологията, последователността на изпълнение на отделните
дейности, методи на работа за реализацията на строителните работи.
Не са приложени документи доказващи техническите характеристики на предлаганите за
влагане в обекта материали.
Въз основа на изложените съображения и съгласно утвърдената от възложителя
методика за оценка, показател „Техническо предложение“, комисията единодушно установи,
че по отношение на техническото предложение е в сила следното обстоятелство:
- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени
мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;
- Участникът не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за
съответствие за строителни материали.
Въз основа на горното и спрямо приетата методика за оценка, комисията присъжда
на участника 40 точки по показател „Техническо предложение“.
Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:
1. Обобщава оценките на техническото предложение на участниците допуснати до
оценяване, както следва:
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№

Участник

П1
Срок за изпълнение

Брой точки по "П1"

Брой точки по "П2" Техническо
предложение

2

„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД

3 месеца

100 т.

70 т.

3

ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”

3 месеца

100 т.

40 т.

2. Следващото публично заседание на комисията да се проведе на 04.04.2019 г. от 16:00 ч. в
заседателната зала на Общински съвет Джебел. Комисията възлага на Председателя да изготви
съобщение за отварянето на цените и да направи необходимото за публикуване на същото в
профила на купувача.
Заседанието на комисията приключи в 18:45 часа на 01.04.2019 г., когато бе изготвен
настоящия протокол.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:
Председател:_____п_______
/Февзи Реджеб/

Членове: 1. _____п_________
/Гьокчен Емин/

2. ______п_________
/инж. Мутлу Хашим/
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ПРОТОКОЛ
№2
За 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 и Заповед №327/01.04.2019 г. на
Кмета на Oбщина Джебел за възобновяване дейността на комисията във връзка с Решение №342 от
14.03.2019 г. на КЗК по преписка №КЗК-160/2019 г.

Днес, 04.04.2019 г., в град Джебел, комисия в 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
се събра в заседателна зала в Общинска администрация Джебел от 16:00 часа в изпълнение на
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” и Заповед №327/01.04.2019 г. на Кмета на Oбщина Джебел за възобновяване
дейността на комисията във връзка с Решение №342 от 14.03.2019 г. на КЗК по преписка №КЗК160/2019 г., с цел отваряне на ценовото предложение на участник №3 - ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”.
На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, които попълниха
присъствен лист.
Комисията премина към отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” на участника
допуснат до третият етап от процедурата за възлагане на обществена поръчка.
І. Плика „Предлагани ценови параметри” на Участник №3 - ДЗЗД „ХТ ГРУП
КОМЕРС” съдържа:
1. Ценова оферта;
2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
3. Количествено стойностна сметка;
Участникът за изпълнение на обществената поръчка предлага обща цена от 307 985.85 лв. без
ДДС.
С това в 16:15 часа на 04.04.2019 г. приключи публичното заседание на комисията.
Комисията определи дата и час за следващо (закрито) заседание, а именно 11.04.2019 г. от 17:00 ч.
На 11.04.2019 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Джебел се събра комисията
назначена със Заповед №1203/22.11.2018 год. и Заповед №327/01.04.2019 г. на Кмета на Oбщина
Джебел за да продължи своята дейност.
Комисията подробно разгледа КСС сметка за обекта предложена от Участник №3 - ДЗЗД „ХТ
ГРУП КОМЕРС”, същата отговаря на изискванията на възложителя.
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Комисията премина към оценяване на допуснатите до оценяване оферти по приложената в
документацията за участие в публичното състезание методика на оценяване, а именно:
Наименование на участника

Оценка за предложена обща цена:
П3 = Ц мин./Ц i х 100

„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД

П3 = 307 849.70 / 307 849.70 х 100 = 100 т.

ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”

П3 = 307 849.70 / 307 985.85 х 100 = 99.96 т.

Обща оценка:
Наименование
участника

КО = П1 х 10% + П2 х 40% + П3 х 50%

на

„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД

100 х 10% + 70 х 40% + 100 х 50% = 88 т.

ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”

100 х 10% + 40 х 40% + 99.96 х 50% = 75.98 т.

Комисията предлага следното класиране:
• На първо място - „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД с 88 т.
• На второ място - ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС” със 75.98 т.
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.

Заседанието на комисията приключи в 17:55 ч. на 11.04.2019 г.

КОМИСИЯ:
Председател:_____п_______
/Февзи Реджеб/

Членове: 1. _____п_________
/Гьокчен Емин/

2. ______п_________
/инж. Мутлу Хашим/

Утвърждавам
Възложител
Кмет на Община Джебел: ______п________
/Бахри Юмер/
Дата: 12.04.2019 г.
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