
П Р О Т О К О Л
№1

За дейността на комисия, назначена със Заповед №814/30.04.2020 год. на Кмета на
Oбщина Джебел за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в резултат на
обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №А94-00-753 от
02.04.2020 г. с предмет: "Изграждане на четири детски площадки в кв. Брягово и кв.
Тракия, гр. Джебел, в с. Мишевско и в с.Устрен, общ.Джебел", публикувана в РОП
информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с уникален код 9097904 от 02.04.2020 г. и информация за
публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3
от ЗОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с уникален код
9098156 от 16.04.2020 г.

Днес, 30.04.2020 г., в град Джебел, комисия в състав:
Председател: инж. Мутлу Хашим – ВрИД началник отдел „ТСУ”
Членове: 1. Гювен Сали – ст. специалист отдел „ТСУ”

    2. Гьокчен Емин –  юрист

се събра в заседателна зала в Общинска администрация Джебел от 12:30 часа в
изпълнение на Заповед №814/30.04.2020 год. на Кмета на Oбщина Джебел за разглеждане,
оценяване и класиране на офертите получени в резултат на обява за обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Изграждане на четири детски площадки в
кв. Брягово и кв. Тракия, гр. Джебел, в с. Мишевско и в с.Устрен, общ.Джебел".

В 12:00 часа от деловодството на Общинска администрация Джебел предадоха на
председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 4 /четири/ броя оферти.

Председателя уведоми членовете на комисията, че в обявения срок - до 17:15 часа на
29.04.2020 г. са постъпили следните оферти:

№ по
ред

Наименование на участника Дата и час на подаване
на офертата

Входящ номер на
офертата

1. „БАРИН АЛП” ЕООД 14.04.2020 г. – 11:29 ч. 62-799-1

2. „АЗИМУТ СПОРТ” ООД 15.04.2020 г. – 11:30 ч. 62-803-1

3. „ДЖЕМЕР” ЕООД 29.04.2020 г. – 11:52 ч. 62-812-1

4. „НАР” ООД 29.04.2020 г. – 13:39 ч. 62-813-1

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103,
ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията провери цялостта и непрозрачността на пликовете и пристъпи към тяхното
отваряне.

Комисията отвори Плика на „БАРИН АЛП” ЕООД. Юриста оповести пред членовете
на комисията документите, които офертата съдържа. Комисията подписа техническото и
ценовото предложение  от офертата на участника.



Комисията отвори Плика на „АЗИМУТ СПОРТ” ООД. Юриста оповести пред
членовете на комисията документите, които офертата съдържа. Комисията подписа
техническото и ценовото предложение  от офертата на участника.

Комисията отвори Плика на „ДЖЕМЕР” ЕООД. Юриста оповести пред членовете на
комисията документите, които офертата съдържа. Комисията подписа техническото и
ценовото предложение  от офертата на участника.

Комисията отвори Плика на „НАР” ООД. Юриста оповести пред членовете на
комисията документите, които офертата съдържа. Комисията подписа техническото и
ценовото предложение  от офертата на участника.

След отварянето на офертите комисията обяви ценовите предложения на
участниците, както и сроковете за изпълнение:

1. Участникът „БАРИН АЛП” ЕООД за изпълнение на поръчката предлага обща
цена: 48 735.20 лв. без ДДС. Участника предлага срок за изпълнение на поръчката
– 13 дни.

2. Участникът „АЗИМУТ СПОРТ” ООД за изпълнение на поръчката предлага обща
цена: 47 996.80 лв. без ДДС. Участника предлага срок за изпълнение на поръчката
– 30 дни.

3. Участникът „ДЖЕМЕР” ЕООД за изпълнение на поръчката предлага обща цена:
49 733.28 лв. без ДДС. Участника предлага срок за изпълнение на поръчката – 30
дни.

4. Участникът „НАР” ООД за изпълнение на поръчката предлага обща цена:
49 518.40 лв. без ДДС. Участника предлага срок за изпълнение на поръчката – 10
дни.

Комисията започна проверка на офертите, с цел установяване на съответствието им с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

І. „БАРИН АЛП” ЕООД
Участникът е представил еЕЕДОП, в които се установиха липси, непълноти или

несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.
За технически ръководител на обекта участникът е посочил лице, което няма

образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър” или
„бакалавър” в областта на строителството, или строителен техник; Професионален опит:
минимум 2 години трудов стаж в областта на строителството.

Участника трябва да разполага с технически ръководител на обекта: Образование и
квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” в
областта на строителството, или строителен техник; Професионален опит: минимум 2
години трудов стаж в областта на строителството;

Участника следва да представи нов цифрово подписан еЕЕДОП в съответствие с
горните указания.

ІІ. „АЗИМУТ СПОРТ” 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 обявата за обществена поръчка на стойност по чл.
20, ал. 3 от ЗОП с №А94-00-742 от 31.03.2020 г. Участника не следва да представя никакви
допълнителни документи.

ІІІ. „ДЖЕМЕР” ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП на хартиен носител, в които се установиха липси,

непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор. Участника не е отговорил на въпроса: „Икономическият оператор възнамерява ли
да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?” от раздел Г: „Информация
за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва”.
Участникът следва да отговори на въпроса.

Участникът в „Раздел А: Годност” е посочил, че има регистрация в КСБ за
четвърта група строежи, но е не посочил налична регистрация в Централния
професионален регистър на строителя за пета група - отделни видове строителни и
монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности,
позиция "Строителство". Участниците трябва да са вписани в Централния професионален
регистър на строителя за пета група - отделни видове строителни и монтажни работи,
посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция
"Строителство".

Други несъответствия със изискванията на Възложителя посочени в документацията
за обществена поръчка и обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
с №А94-00-742 от 31.03.2020 г. не се откриха.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, ЕЕДОП се представя в електронен вид. В обявата за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №А94-00-742 от 31.03.2020 г. е
посочено, че участникът представя еЕЕДОП.

Участника следва да представи нов цифрово подписан еЕЕДОП в съответствие с
горните указания.

VІ. „НАР” ООД
Участникът е представил еЕЕДОП, в които се установиха липси, непълноти или

несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.
Участника не е отговорил на въпроса: „Икономическият оператор възнамерява ли да

възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?” от раздел Г: „Информация за
подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва”. Участникът
следва да отговори на въпроса.

Участника следва да представи нов цифрово подписан еЕЕДОП в съответствие с
горното указание.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 97, ал. 5 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. 97, ал. 5 от ППЗОП комисията предоставя срок от 3 (три) работни
дни на участниците, считано от датата на получаването на настоящия протокол, за
представяне на нов ЕЕДОП 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
обществена поръчка с предмет: "Изграждане на четири детски площадки в кв. Брягово и
кв. Тракия, гр. Джебел, в с. Мишевско и в с.Устрен, 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
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 на дата
30.04.2020 г., както следва:

КОМИСИЯ:
Председател:____п________

  /инж. Мутлу Хашим/

Членове: 1. _______п_______             2. _______п________
/Гювен Сали/      /Гьокчен Емин/


