УТВЪРЖДАВАМ :
БЕЙСИМ МУСТАФА Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ДАТА: 12.09.2018г.
ПРОТОКОЛ № 2
За подбор , разглеждане , оценяване и класиране на офертите на участниците в
публично състезание с предмет : " Упражняване на строителен надзор при изпълнение
на СМР на обект- Благоустройство и озеленяване на централен площад и парк в
с.Нова Бяла река, УПИ II- озеленяване и зона за озеленяване между О.Т.38,О.Т.43 и
О.Т.41, кв.16 по плана на с.Нова бяла река , община Върбица“

Днес 07.09.2018 година в изпълнение на Заповед № 1459/ 23.08.2018 г. на Заместник
кмета на Община Върбица за назначаване на комисия за провеждане на публично състезание с
предмет " Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обектБлагоустройство и озеленяване на централен площад и парк в с.Нова Бяла река,
УПИ II- озеленяване и зона за озеленяване между О.Т.38,О.Т.43 и О.Т.41, кв.16 по
плана на с.Нова бяла река , община Върбица“ председателят на комисията свика
същата на заседание от 14:00 часа в стая № 206 на Общинска администрация – Върбица,
адрес – обл.Шумен, гр.Върбица, ул.”Септемврийско въстание” № 44.
Комисията е в състав
Председател : Сема Бутрева – Юрист , външен експерт.
Членове :
1.Мехмед Джемалов– Началник отдел „ТСУ и ИП” при Община Върбица;
2.Хава Хасанова– Директор на дирекция „РРХДИП“ при Община Върбица;
3.Джемиле Чолакова – Главен специалист“ Програми,проекти и обществени поръчки“
при Община Върбица;
4.Севдат Беев – Главен специалист „Незаконно строителство
, екология и
инвеститорски контрол“ при Община Върбица;
В срока по чл. 54 , ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояния и критериите за подбор , поставени от
възложителя в документацията за участие , представи следния участник:
1. „Консулт 64“ ООД, Вх .№ 26-00-330/21.08.2018 г.
2. „Богоев консулт“ЕООД, Вх .№ 26-00-332/22.08.2018 г.
3. „Консулт инвест контрол“ООД, Вх .№ 26-00-333/21.08.2018 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията премина към
разглеждане на документите по чл.39, ал.2 , включително допълнително представените от
участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор
поставени от възложителя.
Участник „Консулт 64“ООД
1. Допълнително представени от участника документи относно съответствието с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор
1.1.
Коректно попълнен електронен , цифрово подписан ЕЕДОП , който да е в
изискуемия и публикуван на сайта на Община Върбица, Профила на купувача формат.
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1.
Констатации относно наличието и съответствието на представените
документи относно изискванията за лично състояние на участника, поставени от
възложителя и посочени в документацията за участие.
Участникът е представил електронен ЕЕДОП цифрово подписан и приложен на
подходящ оптичен носител.
3. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани ,
изискуемите от възложителя документи съгласно документацията за участие , както
следва :
- Заявление и опис на представените документи-Приложение № 1 ;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС- Приложение № 5;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на париПриложение № 6;
- Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал. 11
от ЗОП- Приложение № 7;
-Декларация за съгласие за събиране , използване и обработване на лични данни –
Приложение № 9а;
-Декларация за съгласие за събиране , използване и обработване на данни за
юридическо лице –Приложение № 9б;
4. Констатации относно съответствието на участника
с изискванията на
възложителя за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност ,
посочени в документацията за участие.
Участникът притежава валидно Удостоверение за упражняване на строителен
надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК),
съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за
издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
5. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към
критериите за икономическо и финансово състояние , посочени от възложителя в
документацията за участие.
Участникът е представил доказателства за наличието на валидна Застраховка за
професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171,
ал. 1 от ЗУТ , придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време
на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок
не по- малък от срока на договора.
6. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към
критериите за Технически и професионални способности, посочени от възложителя в
документацията за участие. Участникът е представил :
-Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършената услуга- Приложение № 8
-Списък на експертния състав , който ще участва в изпълнението на поръчката Приложение № 9.
Заключение на комисията – Участник „Консулт 64“ ЕООД СЪОТВЕТСТВА на
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя в документацията за участие.
Участник „Богоев консулт “ЕООД
1. Допълнително представени от участника документи относно съответствието с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор
1.2.
Коректно попълнен електронен , цифрово подписан ЕЕДОП , който да е в
изискуемия и публикуван на сайта на Община Върбица, Профила на купувача формат.
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2.
Констатации относно наличието и съответствието на представените
документи относно изискванията за лично състояние на участника, поставени от
възложителя и посочени в документацията за участие.
Участникът е представил електронен ЕЕДОП цифрово подписан и приложен на
подходящ оптичен носител.
3. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани ,
изискуемите от възложителя документи съгласно документацията за участие , както
следва :
- Заявление и опис на представените документи-Приложение № 1 ;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС- Приложение № 5;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на париПриложение № 6;
- Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал. 11
от ЗОП- Приложение № 7;
-Декларация за съгласие за събиране , използване и обработване на лични данни –
Приложение № 9а;
-Декларация за съгласие за събиране , използване и обработване на данни за
юридическо лице –Приложение № 9б;
4. Констатации относно съответствието на участника
с изискванията на
възложителя за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност ,
посочени в документацията за участие.
Участникът притежава валидно Удостоверение за упражняване на строителен
надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК),
съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за
издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
5. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към
критериите за икономическо и финансово състояние , посочени от възложителя в
документацията за участие.
Участникът е представил доказателства за наличието на валидна Застраховка за
професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171,
ал. 1 от ЗУТ , придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време
на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок
не по- малък от срока на договора.
6. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към
критериите за Технически и професионални способности, посочени от възложителя в
документацията за участие. Участникът е представил :
-Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършената услуга- Приложение № 8
-Списък на експертния състав , който ще участва в изпълнението на поръчката Приложение № 9.
Заключение на комисията – Участник „Богоев консулт “ ООД СЪОТВЕТСТВА
на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя в документацията за участие.
Участник „Консулт инвест контрол “ООД
1. Допълнително представени от участника документи относно съответствието с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор
1.1.
Декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на
договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък
от срока на договора.
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2.
Констатации относно наличието и съответствието на представените
документи относно изискванията за лично състояние на участника, поставени от
възложителя и посочени в документацията за участие.
Участникът е представил електронен ЕЕДОП цифрово подписан и приложен на
подходящ оптичен носител.
3. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани ,
изискуемите от възложителя документи съгласно документацията за участие , както
следва :
- Заявление и опис на представените документи-Приложение № 1 ;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС- Приложение № 5;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на париПриложение № 6;
- Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал. 11
от ЗОП- Приложение № 7;
-Декларация за съгласие за събиране , използване и обработване на лични данни –
Приложение № 9а;
-Декларация за съгласие за събиране , използване и обработване на данни за
юридическо лице –Приложение № 9б;
4. Констатации относно съответствието на участника
с изискванията на
възложителя за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност ,
посочени в документацията за участие.
Участникът притежава валидно Удостоверение за упражняване на строителен
надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК),
съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за
издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
5. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към
критериите за икономическо и финансово състояние , посочени от възложителя в
документацията за участие.
Участникът е представил доказателства за наличието на валидна Застраховка за
професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171,
ал. 1 от ЗУТ , придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време
на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок
не по- малък от срока на договора.
6. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към
критериите за Технически и професионални способности, посочени от възложителя в
документацията за участие. Участникът е представил :
-Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършената услуга- Приложение № 8
-Списък на експертния състав , който ще участва в изпълнението на поръчката Приложение № 9.
Заключение на комисията – Участник „Консулт инвест контрол “ООД
СЪОТВЕТСТВА на изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя в документацията за участие.
След като разгледа представените от участниците документи съгласно чл.39, ал.2 от
ППЗОП Комисията единодушно взе следното:
РЕШЕНИЕ № 2
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1.Комисията допуска до разглеждане на техническото предложение в
съответствие с разпоредбите на чл.56, ал.2 от ППЗОП на следните участници :
1. „Консулт 64“ ООД
2. „Богоев консулт“ЕООД
3. „Консулт инвест контрол“ООД
Мотиви – Участниците съответстват на изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.
Комисията премина към проверка на Техническото предложение за изпълнение на
поръчката с цел да установи дали същото е подготвено и представено в съответствие с
условията и изискванията на документацията за участие в процедурата и техническата
спецификация.
С оглед на горното, Комисията констатира следното:
За оферта , депозирана от участник „Консулт 64“ООД
При проверка на техническото предложение на участника Комисията констатира че
участникът е представил :
1.
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя – Приложение № 9;
2.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договорПриложение № 2 – подава се от участника;
3.
Декларация за срока на валидност на офертите – Приложение № 3 ;
4.
Декларация по чл.39,ал.3, т.1 , б.”д” от ППЗОП- Приложение № 4;
За оферта , депозирана от участник „Богоев консулт “ЕООД
При проверка на техническото предложение на участника Комисията констатира че
участникът е представил :
1.
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя – Приложение № 9;
2.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договорПриложение № 2 – подава се от участника;
3.
Декларация за срока на валидност на офертите – Приложение № 3 ;
4.
Декларация по чл.39,ал.3, т.1 , б.”д” от ППЗОП- Приложение № 4;
За оферта , депозирана от участник „Консулт инвест контрол “ООД
При проверка на техническото предложение на участника Комисията констатира че
участникът е представил :
1.
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя – Приложение № 9;
2.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договорПриложение № 2 – подава се от участника;
3.
Декларация за срока на валидност на офертите – Приложение № 3 ;
4.
Декларация по чл.39,ал.3, т.1 , б.”д” от ППЗОП- Приложение № 4;
Във връзка с така направените констатации, Комисията единодушно взе
следното
РЕШЕНИЕ № 3
1.Допуска до отваряне на ценовите предложение и по нататъшно участие в настоящата
процедура следните участници :
1. „Консулт 64“ ООД
2. „Богоев консулт“ЕООД
3. „Консулт инвест контрол“ООД
2.На основание чл. 57 , ал.2 и ал. 3 от ППЗОП , Комисията реши Ценовото
предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 12.09.2018 година от 08:30 часа
в стая № 206 в сградата на Общинска администрация- Върбица.
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Комисията продължи своята работа на 12.09.2018 г. от 08:30 часа в същия състав.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците , подали оферта
за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Комисията премина към отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник.
1.„Консулт 64“ООД
Участникът е предложил цена за изпълнение в размер на 1100/Хиляда и сто лева/ без
вкл.ДДС.
2.“Богоев консулт“ЕООД
Участникът е предложил цена за изпълнение в размер на 1750,00/Хиляда седемстотин и
петдесет лева/ без вкл.ДДС.
3.“Консулт инвест контрол “ООД
Участникът е предложил цена за изпълнение в размер на 1420,00/Хиляда четиристотин и
двадесет лева/ без вкл.ДДС.
Комисията премина към проверка на съдържанието на Плик „Ценови параметри“ на
допуснатите участници.
1.„Консулт 64“ООД
ПЛИК „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа -Ценово предложение
(Приложение № 10), изготвено по приложения образец към документацията за участие;
Заключение- След направената проверка комисията констатира, че офертата на
участник „Консулт 64“ООД отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в
Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка , поради което
допуска до оценка ценовото предложение на участника.
2.“Богоев консулт“ЕООД
ПЛИК „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа -Ценово предложение
(Приложение № 10), изготвено по приложения образец към документацията за участие;
Заключение- След направената проверка комисията констатира, че офертата на
участник „Богоев консулт“ЕООД отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка ,
поради което допуска до оценка ценовото предложение на участника.
3.“Консулт инвест контрол “ООД
ПЛИК „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа -Ценово предложение
(Приложение № 10), изготвено по приложения образец към документацията за участие;
Заключение- След направената проверка комисията констатира, че офертата на
участник „Консулт инвест контрол“ООД отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка ,
поради което допуска до оценка ценовото предложение на участника.

Комисията премина към класиране на участниците по показател най-ниска предлагана цена.
РЕШЕНИЕ № 6
На основание чл.58 , ал.1 от ППЗОП Комисията предлага следното класиране на допуснатия
участник :
1 място - „Консулт 64“ООД с предложена цена в размер на 1100/Хиляда и сто лева/ без
вкл.ДДС.
2 място - „Консулт инвест контрол“ООД с предложена цена в размер на 1420,00/Хиляда
четиристотин и двадесет лева/ без вкл.ДДС.
3 място - „Богоев консулт “ЕООД с предложена цена в размер на 1750,00/Хиляда
седемстотин и петдесет лева/ без вкл.ДДС.

Комисията приключи своята работа на 12.09.2018 г. в 10:00 часа.
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Настоящият протокол е приключен на 12.09.2018 г.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
/Сема Бутрева /
ЧЛЕНОВЕ: Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
/Мехмед Джемалов/
Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
/Хава Хасанова /
Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
/Джемиле Чолакова/
Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
/ Севдат Беев/
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