ОБЩИНА СТРУМЯНИ
П Р О Т О К О Л
№1
В изпълнение на Заповед № З-225/11.09.2018 г. на кмета на Община Струмяни,
на 11.09.2018 г. в 15:30 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 открита процедура с предмет: „Смяна
на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52,
53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област
Благоевград“, открита с Решение № ОП-8(1)/30.07.2018г. на Кмета на Община
Струмяни, с уникален номер на поръчката в РОП с ID: 860219 от 30.07.2018 г. и
публикувано обявление в РОП с ID: 860220 от 30.07.2018 г., в състав:
Председател на комисията:
Василка Александрова – юрист, координатор по проект „Защита на населението в
общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводнения“.
1. Кирил Янев – главен счетоводител в община Струмяни;
2. Мария Ангелова – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в
община Струмяни;
3. Вера Боянска – гл. специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в
община Струмяни;
4. Василка Панкова – ст. експ. в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни
Резервни членове:
Димитър Сарадинов – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в
община Струмяни;
Петя Тасева – зам. кмет по стопанските дейности в община Струмяни;
Заседанието беше открито от председателя на комисията в 15:30 ч.
На заседанието не присъстваха представители
представители на средставата за масово осведомяване.

на

участниците,

нито

В деня на провеждане на публичното заседание, с протокола по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП, председателят на комисията получи подадените в определения срок:
10.09.2018 г. до 17.00 ч., един брой оферта за участие, както следва:
1. „Вантроник“ ЕООД, гр. Симитли, п.к. 2730, ул. „Победа“ № 7, оферта с вх. № 66ф146/10.09.2018 г., подадена в 15:28 ч.
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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 опаковката с офертата на
участника в процедурата е непрозрачна и с ненарушена цялост, председателят на
комисията пристъпи към отварянето и.
1. Оферта с вх. № 66ф-146/10.09.2018 г., подадена в 15:28 ч. на „Вантроник“
ЕООД, гр. Симитли, п.к. 2730, ул. „Победа“ № 7:
Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на „Вантроник“
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 (Василка Александрова, Мария
Ангелова и Вера Боянска) 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 14.09.2018 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 - . „Вантроник“ ЕООД, гр. Симитли, п.к. 2730, ул. „Победа“ № 7,
оферта с вх. № 66ф-146/10.09.2018 г., подадена в 15:28 ч.
ЕЕДОП на „Вантроник“ ЕООД
- в част III: Основания за изключване, Раздел: Г: Други основания за изключване, които
може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или
възложителя на държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните
национални основания за изключване ...“, участникът е посочил отговор „ДА“. Следва
информация, която противоричи на посочения отговор – „ДА“. Ако по отношение на
участникът е вярна декларираната информация, то отговорът му на поставения въпрос
следва да е „НЕ“.
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- в част IV: Критерии за подбор, б. Б: Икономическо и финансово състояние не е
посочен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката.
- в част IV: Критерии за подбор, б. Б: Икономическо и финансово състояние е
декларирано с отговор „ДА“, наличие на застраховка. По отношение на декларираната
застраховка не е посочен №, издател, срок на валидност, предмет.
- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че
притежава сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качество и за
екологично управление, но не е посочил орган или служба, издаващи документите, не е
посочил срок на валидност на сертификатите, не е посочил предметен обхват, както и
номер на сертификатите.
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 УЧАСТНИКЪТ, по отношение на който е
констатирано несъответствие или липса на информация, може да представи 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 14.09.2018 г.
Комисията приключи своята работа и реши следващото заседание да се проведе
след получаване на допълнителните документи от участника или след изтичане на
срока за представяне на документите.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП протоколът ще се изпрати на участника 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:
Василка Александрова – юрист, координатор по проект „Защита на населението в
общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводнения“ /П*/
Членове на комисията:
1. Кирил Янев – главен счетоводител в община Струмяни /П*/
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2. Мария Ангелова – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в
община Струмяни /П*/
3. Вера Боянска – гл. специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в
община Струмяни /П*/
4. Василка Панкова – ст. експ. в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни
/П*/

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