ОБЩИНА СТРУМЯНИ
П Р О Т О К О Л
№1
В изпълнение на Заповед № З-112/21.05.2018 г. на кмета на Община Струмяни,
на 21.05.2018 г. в 14:00 часа в Заседателната зала на общински съвет в
административната сграда на Община Струмяни, с.Струмяни, област Благоевград, пл.
„7 – ми Април” № 1, се събра комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл.
103, ал. 1 от ЗОП, на публично заседание за да отвори получените оферти, постъпили
във връзка с участие в обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет:
„Изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни, област
Благоевград“ открита с Решение № ОП-3/02.04.2018г. на Кмета на Община Струмяни,
с уникален номер на поръчката в РОП с ID: 840337 от 02.04.2018 г. и публикувано
обявление в РОП с ID: 840341 от 02.04.2018 г., в състав:
Председател на комисията:
Арх. Константин Христов
Членове на комисията:
1. Анна Бистричка - юрист;
2. Мария Ангелова – специалист в дирекция ОССИД в община Струмяни;
3. Вера Боянска – гл. специалист в дирекция ОССИД в община Струмяни;
4. Василка Панкова – ст. експ. в дирекция ОССИД в община Струмяни;
Резервни членове:
Димитър Сарадинов - специалист в дирекция ОССИД в община Струмяни;
Петя Тасева – зам. кмет по стопанските дейности в община Струмяни;
Заседанието беше открито от председателя на комисията в 14:00 ч.
На заседанието не присъстваха представители
представители на средставата за масово осведомяване.
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участниците,
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В деня на провеждане на публичното заседание, с протокола по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП, председателят на комисията получи подадените в определения срок:
25.04.2018 г. до 17.00 ч., три броя оферти за участие, както следва:
1. Консорциум „ОУПО Струмяни“, гр. София, п.к. 1407, район Лозенец, бул.
„Никола Вапцаров“ № 35, бизнес сграда „Лозенец“, ет.5, офис 5 В, оферта с вх. № 66ф65/25.04.2018 г., подадена в 12:31 ч.
2. „Груп Арнайз Консултинг“ ООД, гр. София 1303, ул.“Средна гора“ № 73, ет.2,
ап.5, оферта с вх. № 66ф-70/14.05.2018г., подадена в 15:07 ч.
3. „ЦЕИС“ ЕООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, ул. „Стефанка“ № 5, оферта с вх.
№ 66ф-72/18.05.2018г., подадена в 15:16 ч.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51,
ал.8 и ал. 13 от ППЗОП.

След като членовете на комисията констатираха, че опаковките с офертите на
участниците в процедурата са непрозрачни и с ненарушена цялост, председателят на
комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им.
1. Оферта с вх. № 66ф-65/25.04.2018 г., подадена в 12:31 ч. на Консорциум
„ОУПО Струмяни“, гр. София, п.к. 1407, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“
№ 35, бизнес сграда „Лозенец“, ет.5, офис 5 В:
Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на Консорциум
„ОУПО Струмяни“ и оповести съдържанието й. Комисията констатира наличието на
отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с
изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията (Мария
Ангелова – специалист в дирекция ОССИД в община Струмяни; Василка Панкова – ст.
експ. в дирекция ОССИД в община Струмяни; Вера Боянска – гл. специалист в
дирекция ОССИД в община Струмяни;) подписаха техническото предложение и пликът
с надпис „Предлагани ценови параметри“ от участника.
2. Оферта с вх. № 66ф-70/14.05.2018г., подадена в 15:07 ч. на „Груп Арнайз
Консултинг“ ООД, гр. София 1303, ул.“Средна гора“ № 73, ет.2, ап.5:
Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на „Груп Арнайз
Консултинг“ ООД и оповести съдържанието й. Комисията констатира наличието на
отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с
изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията (Мария
Ангелова – специалист в дирекция ОССИД в община Струмяни; Василка Панкова – ст.
експ. в дирекция ОССИД в община Струмяни; Вера Боянска – гл. специалист в
дирекция ОССИД в община Струмяни;) подписаха техническото предложение и
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ от участника.
3. Оферта с вх. № 66ф-72/18.05.2018г., подадена в 15:16 ч. на „ЦЕИС“ ЕООД,
гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, ул. „Стефанка“ № 5:
Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на „ЦЕИС“ ЕООД и
оповести съдържанието й. Комисията констатира наличието на отделен запечатан плик
„Предлагани ценови параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от
ППЗОП трима от членовете на комисията (Мария Ангелова – специалист в дирекция
ОССИД в община Струмяни; Василка Панкова – ст. експ. в дирекция ОССИД в община
Струмяни; Вера Боянска – гл. специалист в дирекция ОССИД в община Струмяни;)
подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от участника.
С отварянето на подадените оферти за участие и извършване на действията по
чл. 54, ал. 3 и 4 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията.
На 20.06.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на общински съвет Струмяни,
комисията в непроменен състав продължи работата си и пристъпи към разглеждане на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7
от ППЗОП.
На заседанието на комисията присъстваха всички членове.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.
Констатации при извършената проверка:
Участник №1 - Консорциум „ОУПО Струмяни“, гр. София, п.к. 1407, район
Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, бизнес сграда „Лозенец“, ет.5, офис 5 В,
оферта с вх. № 66ф-65/25.04.2018 г., подадена в 12:31 ч.
Представени са 3 (три) броя е-ЕЕДОП-и, както следва:
1. ЕЕДОП на „АГОРА 66“ ООД, член на Консорциум „ОУПО Струмяни“
В т. 6 са посочени експерти, които ще участват в изработването на ОУП. Ако сочените
експерти са на трудов договор към Консорциум „ОУПО Струмяни“ или „АГОРА 66“
ООД или „Биоинформ консулт“ ООД, то за същите не е необходимо представяне на еЕЕДОП, но следва „АГОРА 66“ ООД да декларира това обстоятелство, ако е
приложимо. В случай, че експертите са на правоотношение различно от трудовото, то
за същите следва представяне на е-ЕЕДОП-и.
2. ЕЕДОП на „Биоинформ консулт“ ООД, член на Консорциум „ОУПО Струмяни“
В т. 6 е посочен Експерт 10: Екология – Ива Кочева. В случай, че лицето е на трудов
договор, за него не следва да се представя отделен е-ЕЕДОП, но следва „Биоинформ
консулт“ ООД да декларира това обстоятелство, ако е приложимо. В случай, че
експерта е на правоотношение различно от трудовото, то за същия следва представяне
на е-ЕЕДОП.
3. ЕЕДОП на Консорциум „ОУПО Струмяни“
В т. 6 са посочени експерти, които ще участват в изработването на ОУП. Ако сочените
експерти са на трудов договор към Консорциум „ОУПО Струмяни“ или „АГОРА 66“
ООД или „Биоинформ консулт“ ООД, то за същите не е необходимо представяне на еЕЕДОП, но следва Консорциум „ОУПО Струмяни“ да декларира това обстоятелство,
ако е приложимо. В случай, че експертите са на правоотношение различно от
трудовото, то за същите следва представяне на е-ЕЕДОП-и.

Участник №2 –„Груп Арнайз Консултинг“ ООД, гр. София 1303, ул.“Средна гора“
№ 73, ет.2, ап.5, оферта с вх. № 66ф-70/14.05.2018г., подадена в 15:07 ч.
ЕЕДОП на „Груп Арнайз Консултинг“ ООД
В т. 6 са посочени експерти, които ще участват в изработването на ОУП. За повечето от
тях е декларирано гражданско правоотношение – граждански договор. Ако сочените
експерти са на трудов договор към „Груп Арнайз Консултинг“ ООД, то за същите не
е необходимо представяне на е-ЕЕДОП, но следва „Груп Арнайз Консултинг“ ООД
да декларира това обстоятелство, ако е приложимо. В случай, че експертите са на

правоотношение различно от трудовото, то за същите следва представяне на е-ЕЕДОПи.
Участник №3 - „ЦЕИС“ ЕООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, ул. „Стефанка“ №
5, оферта с вх. № 66ф-72/18.05.2018г., подадена в 15:16 ч.
Представени са 10 (десет) броя е-ЕЕДОП-и, както следва:
1. ЕЕДОП на „ЦЕИС“ ЕООД, представлявано от Цветанка Миленкова – попълнен
коректно без забележки.
2. ЕЕДОП на арх. Николай Нанков – Експерт 1: Ръководител екип и трето лице
предоставящо ресурс за сходна услуга, в частта по Дейност 1 - попълнени коректно 2
броя ЕЕДОП - без забележки.
3. ЕЕДОП на арх.Тодор Тодоров – Допълнителен експерт 2: „Обитаване и устройство
на жилищните територии“ - попълнен коректно без забележки.
4. ЕЕДОП на инж. Лони Осенски – Експерт 4: Комуникационно-транспортни системи
- попълнен коректно без забележки.
5. ЕЕДОП на инж. Николай Метаксов – Експерт 5: Водоснабдяване и канализация попълнен коректно без забележки.
6. ЕЕДОП на доц. Стефчо Стойчев – Експерт 7: Геолог - попълнен коректно без
забележки.
7. ЕЕДОП на инж. Янко Миленков – Експерт 8: Геодезист - попълнен коректно без
забележки.
8. ЕЕДОП на ланд. арх. Атанас Стоянов – Експерт 9: Зелена система - попълнен
коректно без забележки.
9. ЕЕДОП на инж. Мирослав Тошев – Допълнителен експерт 1: Газопреносни мрежи попълнен коректно без забележки.
10. ЕЕДОП на Мариам Божилова – Допълнителен експерт 3: Биоразнообразие попълнен коректно без забележки.
Не са представени е-ЕЕДОП-и и/или не е декларирано правоотношението на
посочените по долу лица с „ЦЕИС“ ЕООД на следните експерти:
1. арх. Светла Иванова Радулова
2. Теменужка Карменова Николова
3. Мирослава Цветкова Йорданова
4. Стефан Стоянов Борисов
В случай, че посочените лица са на трудов договор в „ЦЕИС“ ЕООД, то за същите не е
необходимо представяне на е-ЕЕДОП, но следва „ЦЕИС“ ЕООД да декларира това
обстоятелство, ако е приложимо. В случай, че лицата са на граждански договор, то за
същите е необходимо представянето на е-ЕЕДОП.
За Стефан Борисов е представена електронно подписана дакларация, за трето лице,
предоставящо капацитет на „ЦЕИС“ ЕООД, но не е представен ел. подписан ЕЕДОП.

Съгласно чл. 104, ал. 4 от ЗОП, когато по отношение на критериите за подбор
или изискванията към личното състояние на участниците се установи липса, непълнота
и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа
грешка, на участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да
допълнят или да пояснят представената информация.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от
получаване на настоящия протокол УЧАСТНИЦИТЕ, по отношение на които е
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Настоящият протокол се подписа от комисията на 20.06.2018 г.
Комисията приключи своята работа и реши следващото заседание да се проведе
след получаване на допълнителните документи от участниците или след изтичане на
срока за представяне на документите.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП протоколът ще се изпрати на всички
участници в деня на публикуването му в електронното досие на обществената поръчка
в „Профила на купувача“ на официалната интернет страница на Община Струмяни.

КОМИСИЯ:
Председател на комисията:
Арх. Константин Христов /П*/
Членове на комисията:
1. Анна Бистричка - /П*/
2. Мария Ангелова - /П*/
3. Вера Боянска – /П*/
4. Василка Панкова – /П*/

Забележка: Подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните
данни.

