ПРОТОКОЛ №1
За подбор , разглеждане , оценяване и класиране на офертите на участниците в открита
процедура с предмет : „БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН
ПЛОЩАД И ПАРК в село 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,общ.Върбица“
Днес 23.08.2018 година в изпълнение на Заповед № 1458/23.08.2018 г. на Заместник кмета на
Община Върбица за назначаване на комисия за провеждане на открита процедура с предмет
„БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село
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,общ.Върбица“председателят на комисията свика
същата на заседание от 13:00 часа в стая № 206 на Общинска администрация – Върбица, адрес –
обл.Шумен, гр.Върбица, ул.”Септемврийско въстание” № 40.
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;
На Председателя на комисията беше предадена получената оферта за участие в открита
процедура с предмет „БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН
ПЛОЩАД И ПАРК в село 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,общ.Върбица“и бе
съставен и подписан протокол в съответствие с разпоредбите на чл.48, ал.6 от ППЗОП.
Председателя запозна членовете на комисията със съдържанието на Заповед
№ 1458/23.08.2018 г. на Заместник кмета на Община Върбица.
За поръчката е подадена 1/Една/ оферта, съгласно Регистър на подадени оферти, а именно :
1. „ВАЛ КО ТРИЕЙД"ЕООД, Вх . № 26-00-331/22.08.2018 г., час 11:54 ч.
Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъства представител на участника, подал оферта за
участие в горепосочената открита процедура.
Комисията премина към отваряне на подадената оферта.
1.Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на „ВАЛ КО ТРЕЙД"ЕООД и
оповести нейното съдържание съгласно разпоредбите на чл.54, ал. 3 от ППЗОП. В запечатана
непрозрачна опаковка се съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри“, в изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал.4 от ППЗОП.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията .
Комисията продължи своята работа на 27.08.2018 г. , в същия състав.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията премина към разглеждане на
документите по чл.39, ал.2 , за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор поставени от възложителя.
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Участник № 1 „ВАЛ КО ТРЕЙД“ЕООД
Констатации относно наличието и редовността на изискуемите от възложителя и
посочени в документацията за участие документи.
1.Участникът е представил 1 броя е- ЕЕДОП , който не е в изискуемия от възложителя вариант ,
публикуван на сайта на Община Върбица , Профил на купувача . На второ място представеният еЕЕДОП а не е подписан с електронен подпис, което не отговаря на изискванията на възложителя ,
посочени в документацията за участие в настоящата процедура , в Указания за попълване на ЕЕДОП , а
именно :

„Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5,
б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният
европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.
Възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид са следните:
1.Цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи
за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да
позволява редактиране на неговото съдържание.
2.Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно
ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да
удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща,
преди крайния срок за получаване на офертите.
Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за е-ЕЕДОП, при
предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.“
2. В представеният от участник е-ЕЕДОП , както и в Списък на инженерно-техническия състав ,
който ще участва в изпълнението на поръчката - /Приложение № 9/, участникът не е
посочил и не е представил информация дали посочените от него специалисти , които ще
участват в изпълнението на поръчката са назначени на трудов договор, в съответствие с
изискванията на 2.3.3. Технически и професионални способности , б.“б“ от
документацията за участие, както и липсва информация относно специфичния опит на
специалистите , както следва :
б. Да разполага с екип , който да включва минимум следните специалисти – За
Технически ръководител на обектите – изисква се да е назначен по трудов договор,
съгласно чл. 163а ЗУТ, да е строителен инженер с образователна степен „магистър”
или еквивалентна, специалност Транспортно и/или Пътно строителство и/или
„ПГС”/„ССС” или еквивалентна; Да има опит на управленска/координираща
позиция на минимум 2 (два) строителни обекта с предмет еднакъв или сходен с
предмета на обществената поръчка.
За Специалист – контрол на качеството – изисква се да е назначен по трудов
договор, съгласно чл.15, ал.1, т.4, б.„б“ от ЗКС, да има придобита професионална
квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или
еквивалентна, да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството
или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един)
строителен обект, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
За Специалист по ЗБУТ - изисква се да е назначен по трудов договор, съгласно
чл.15, ал.1, т.4, б.„в“ от ЗКС, изисква се да има придобита професионална
квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или
еквивалентна, притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за
координатор по здраве и безопасност или еквивалентно. Да има опит при

2

изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, като изпълняващ
длъжността, за която е предложен.

2.С оглед на горепосоченото комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ № 1
На основание чл. 104, ал.4 от ЗОП и чл.53, ал.9 от ППЗОП Участникът „ВАЛ КО
ТРЕЙД“ЕООД в срок до 5 / пет/ работни дни от датата на получаване на настоящия протокол
може да представи на комисията следните документи :
1. Попълнен и подписан с електронен подпис е- ЕЕДОП , в изискуемия от възложителя
вариант , публикуван на сайта на Община Върбица , Профил на купувача.

2. Коректно попълнен Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва в
изпълнението на поръчката - /Приложение № 9/ , с посочване на информация за
трудовите договори и специфичния опит на специалистите , които ще участват в
изпълнението на обществената поръчка.
Комисията приключи своята работа на 27.08.2018 г. в 15:30 часа.
Настоящият протокол е приключен на 27.08.2018 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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