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УТВЪРЖДАВАМ :  

ЗАМЕСТНИК КМЕТ данните са заличени на основание чл.2,ал2.т.5 от ЗЗЛД 

НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА  

БЕЙСИМ МУСТАФА      30.05.2018г.            

ПРОТОКОЛ 

от дейността на комисията , назначена със Заповед № 847 /14.05.2018 г. на 

Заместник кмета на Община Върбица  за  провеждане на преговори с поканения 

участник „АРТ СТРОЙ М“ гр.Варна и  определяне условията на договора съгласно 

изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие в процедура 

„Строително-монтажни работи по изграждане на зала за общоградски 

мероприятия УПИ VIII-299 , кв.18/Квартал Трошка/ , община Върбица,  открита с 

Решение № 16 / 03.05.2018 г. 
 Днес 14.05.2018 г. в 09.30 часа в стая № 206 на Общинска администрация-

Върбица се събра комисията , назначена със Заповед № 847 /14.05.2018 г. на 

Заместник кмета на Община Върбица  за  провеждане на преговори с поканения 

участник „АРТ СТРОЙ М“ЕООД гр.Шумен и  определяне условията на договора 

съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие в процедура 

„Строително-монтажни работи по изграждане на зала за общоградски 

мероприятия УПИ VIII-299 , кв.18/Квартал Трошка/ , община Върбица,  открита с 

Решение № 16 / 03.05.2018 г. 
Председател: Сема Бутрева – външен юрист; 

Членове: 

1. Мехмед Джемалов  – Началник отдел „ ТСУ и ИП“; 

  2. Хава Хасанова – Директор на дирекция „РРХДИП“; 

       3. Севдат Беев–Главен специалист”Незаконно строителство, екология и 

инвеститорски контрол ”  

           4. Джемиле Чолакова  – Главен специалист „ Програми, проекти  и 

обществени поръчки“ 

Поканеният участник „АРТ СТРОЙ М“ гр.Варна се представлява от управителя – 

Ангел Георгиев. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника документи , 

изискани с поканата за договаряне. 

Участникът е представил изискуемите в  поканата документи :  

- Заявление за участие – /Приложение № 1/; 

- Опис на представените документи ; 
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- Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС- /Приложение № 5/; 

- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- 

/Приложение № 6/; 

- Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал. 

11 от ЗОП- /Приложение № 7/; 

- Списък на строителството идентично или сходно с предмета на поръчката 

/Приложение № 8/ , придружен с удостоверения за добро изпълнение , които съдържат 

стойността, датата на която е приключило изпълнението , мястото , вида и обема , както 

и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

- Декларация за съоръженията и техническото оборудване , които ще бъдат 

използвани по време на изпълнение на поръчката - /Приложение № 8а/. 

- Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва  в изпълнението на 

поръчката - /Приложение № 9/. 

- Доказателства за наличие на внедрена система за  управление на качеството по 

стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват в областта на 

строителството. 

- Доказателства за наличие на разработена и внедрена интегрирана система  за 

управление на околна среда по стандарт ISO 14001:2004 (14001:2005) или еквивалент, с 

предметен обхват в областта на строителството 

- Копие от удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя към Камарата на строителите в Р. България и талон към него. 

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя и приложения към него - /Приложение              

№ 10/;  

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-

Приложение № 2 – подава се от участника; 

- Декларация за срока на валидност на офертите – /Приложение № 3/ ; 

- Декларация по чл.39,ал.3, т.1 , б.”д” от ППЗОП- /Приложение № 4/; 

- Ценово предложение и приложения към него -Приложение № 11; 

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 , т.1-5 и 7 от ЗОП  

/Приложение № 12/; 

 

Комисията продължи своята работа на 30.05.2018 г.  

Комисията премина към  договаряне с представителя на „АРТ СТРОЙ 

М“ЕООД гр.Варна и определяне на условията на договора.  
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След направената оценка и проведените обсъждания във връзка с условията на 

договора бяха постигнати следните договорености :  

1. Цената на договора е в размер на 114 580,20 лв. / Сто и четиринадесет хиляди 

петстотин и осемдесет лева и двадесет стотинки/ без включено ДДС, съгласно 

Приложено Ценово предложение на участника.  

2. Начини на плащане  - Първо междинно плащане до достигане на 40 % 

(Четиридесет  процента) от стойността на договора  до 15 (петнадесет) 

календарни дни след  одобрен протокол за действително извършени 

строително-монтажни работи / Акт 19/ и издаване на фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Второ междинно плащане до достигане на 40 % (Четиридесет  

процента) от стойността на договора  до 15 (петнадесет) календарни дни след  

одобрен протокол за действително извършени строително-монтажни работи / 

Акт 19/ и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . Остатъка от  20% (двадесет  

процента) от стойността на договора, дължимо в срок до 15 (петнадесет) 

календарни дни след подписване на Акт образец 15,  представяне на 

окончателен доклад за извършените СМР , одобрен протокол за действително 

извършени строително-монтажни работи / Акт 19/ и издаване на фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от 

цената на договора се приспадне междинните плащания. 

3. Срок за изпълнение  - 70 календарни дни от датата на подписване на договора. 

4. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи, съгласно 

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. 

5. Място на изпълнение – гр.Върбица  , община Върбица; 

Комисия :                                                        „АРТ СТРОЙ М“ЕООД гр. Варна :  
                                                                            Ангел Георгиев  данните са заличени                                                                        

на основание чл.2,ал2.т.5 от ЗЗЛД 
 

1. Сема Бутрева – данните са заличени на основание чл.2,ал2.т.5 от ЗЗЛД 
                                                                                        
2. Мехмед Джемалов- данните са заличени на основание чл.2,ал2.т.5 от ЗЗЛД 

3. Хава Хасанова – данните са заличени на основание чл.2,ал2.т.5 от ЗЗЛД 

 4. Севдат Беев– данните са заличени на основание чл.2,ал2.т.5 от ЗЗЛД 

 5. Джемиле Чолакова– данните са заличени на основание чл.2,ал2.т.5 от ЗЗЛД  


