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.

Днес, 22.11.2018 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 12:00 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”.
В 11:30 часа от деловодството на Общинска администрация Джебел предадоха на
Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 3 /три/ броя оферти.
Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00
часа на 21.11.2018 г. са постъпили следните оферти:
№ по
ред

Наименование на
участника

Дата и час на подаване
на офертата

Входящ номер на
офертата

1.

„РОДОПСТРОЙ-97” ООД

21.11.2018 г. – 14:21 ч.

62-219-2

2.

„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД

21.11.2018 г. – 16:19 ч.

62-639-4

3.

ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”
с
участници
в
обединението
„Х.ДЕ
КОМЕРС” ЕООД и „ТРИ
ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД

21.11.2018 г. – 16:28 ч.

62-635-2

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от
ЗОП.
На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, които попълниха
присъствен лист.
Комисията провери цялостта и непрозрачността на опаковките и пристъпи към отварянето на
офертите, по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация Джебел и
проверка за наличието на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри”.
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Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията на чл. 54, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от
ППЗОП, като тримата членове на Комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” и техническите предложения на участниците. Комисията предложи на присъстващите
представители да подпишат пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническите
предложения на другите участници. Същите подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” и техническите предложения на другите участници.
Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковките на участниците.
Констатации от извършената проверка: Опаковките на участниците съдържат пликове с
надпис „Предлагани ценови параметри” и папки с документи, съдържащи ЕЕДОП, приложения
към него и технически предложения.
С това в 12:45 часа на 22.11.2018 г. приключи първото публично заседание на комисията.
Комисията определи дата и час за второ (закрито) заседание, а именно 04.12.2018 г. от 17:15 ч.
На 04.12.2018 г. от 17:15 ч. в заседателната зала на ОбС Джебел се събра комисията
назначена със Заповед №1203/22.11.2018 год. за да продължи своята дейност.
Комисията започна проверка на офертите по реда на постъпването им в деловодството на
Общинска администрация, с цел установяване на съответствието им с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
І. „РОДОПСТРОЙ-97” ООД
Участникът е представил еЕЕДОП, в които се установиха несъответствия с критериите за
подбор. Участникът е представил еЕЕДОП, който е за процедура на друг възложител. Участника
следва да представи нов еЕЕДОП, който да отговаря на критериите за подбор посочени от
възложителя в обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2018-0009, одобрени
с Решение №1051/22.10.2018 г. на Кмета на Община Джебел.

ІІ. „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД
Участникът е представил еЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или
несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е
представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за
обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2018-0009,
одобрени с Решение №1051/22.10.2018 г. на Кмета на Община Джебел. Участника не следва да
представя никакви допълнителни документи.

ІІІ. ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”
Участникът е представил 3 бр. еЕЕДОП, в които се установиха липси, непълноти и
несъответствия с критериите за подбор.
1. Участникът следва да докаже, че разполага най-малко със следния инженерно – технически
персонал, определен за изпълнение на строителството на обекта:
- Ръководител обект - квалификация строителен инженер - със специалност "ССС" или
еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни
лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в
областта на строителството - минимум 5 г.
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- Технически ръководител – технически правоспособно лице съгласно чл.163а от ЗУТ, с
опит в областта на строителството – минимум 3 г.
- Специалист – контрол на качеството, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за
контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на
строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ,
със стаж не по – малко от 3 години.
-Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на
длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава
валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или
еквивалентно.
В представените еЕЕДОП, е посочен поименно инженерно – технически персонал,
определен за изпълнение на строителството на обекта, но не са посочени квалификациите,
дипломите и придобитият стаж. В точка 6 от раздел В. Технически и професионални
способности, трябва да се посочат образователната и професионална квалификация, както и
стажа на персонала.
2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008
или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство; ISO 140012005 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство,
издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни
на тях.
В представените еЕЕДОП не са посочени системата за управление на качеството и
система за управление на околната среда с обхват строителство. В раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ от
ЕЕДОП да се посочат внедрените системи.
Участника следва да представят нови еЕЕДОП в съотвествие с горните указания.
Въз основа на горното, комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
1. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да се уведомят участниците за извършените
констатации относно установени липси или непълноти в представените ЕЕДОП или на документи
и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, като им се
изпрати настоящия протокол в деня на публикуването му в профила на купувача.
2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията предоставя срок от 5 (пет) работни дни на
участниците, считано от датата на получаването на настоящия протокол, за представяне на нов
еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация.
Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайният срок за получаване на офертите. Тази възможност се прилага и за
подизпълнителите и третите лица, посочени от участниците.
Документите се представят в деловодството на Общинска администрация Джебел в
запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнителни документи за участие в публично
състезание с предмет: „Изграждане на подпорни стени в с. Припек, общ. Джебел”.
3. Комисията възлага на председателя да организира публикуването на протокола в профила
на купувача, както и подготвянето и изпращането на придружителни писма до участниците, ведно с
копие от протокола. Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците
адреси за кореспонденция.
4. Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на
получаването на допълнително изисканите от комисията документи. Комисията възлага на
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председателя да свика следващото заседание след получаване на изисканите документи и/или
изтичането на срока за представянето им, видно от обратните разписки.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове в 18:50 ч. на
04.12.2018 г., както следва:
КОМИСИЯ:
Председател:______П______
/Февзи Реджеб/

Членове: 1. ______П________
/Гьокчен Емин/

2. _______П________
/инж. Мутлу Хашим/
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