Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

ПРОТОКОЛ № 1
за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и оповестяване
на тяхното съдържание в процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство
на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:
„ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ
ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН”, която обществена поръчка е открита
с решение на възложителя № 6 от 01.03.2018 г., вписано заедно с одобреното с него
обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под
уникален идентификационен номер 00092-2018-0003 и публикувано заедно с одобрените с него
обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя –
профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2262
Днес, 02.04.2018 г., в 16:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж
на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в
изпълнение на заповед № ОП- 8/ 02.04.2018 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в
следния състав:
Председател:
инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян.
Членове:
инж. Иван Тодоров Пейков - инженер в отдел „СООСВ“ в дирекция „СИиОС“ в община
Смолян
Станка Василева Делирадева - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян
Розета Зефирова Буйкова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян
инж. Цвятко Момчилов Каменов - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3
и 5 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.1-6 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.
1. Получените оферти се предадоха на председателя на комисията, за което се състави
протокол, съдържащ по отношение на всяка оферта данни за: подател; номер, дата и час на
получаване; причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписва от
предаващото лице и от председателя на комисията.
2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по
предходния пункт.
3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в
процедурата, и представените оферти всеки от членовете на комисията представи декларация
по чл.103, ал.2 от ЗОП.
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4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените
оферти следните констатации:
4.1. Регистрирани предложения – 3 /три/ оферти, както следва:
№

1.

2.

3.

Наименование на участника
„АРГОГРУП ЕКЗАКТ“ ООД
(ЕИК: 130058042)
aдрес: гр. София 1186, район Панчарево, ул. Патриарх Герман
№140; електронна поща: office@agrogroup-exact.com
„РИС-ПРО“ ДЗЗД
БУЛСТАТ: 177056759
(със съдружници „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ” АД с ЕИК:
115079353 и „КРАСИН” ООД с ЕИК: 120548749)
адрес: гр. Пловдив 4004, район Южен, бул. Кукленско шосе № 40;
факс: 032 / 397 210; електронна поща: office@pem.bg
„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД
(ЕИК: 120557292)
адрес: гр. Смолян 4700, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл.2, вх.Б,
ет.1, ап.16, гр. Смолян 4700, ул. Дичо Петров № 20; тел./факс:
0301 / 65 632; електронна поща: infra.stroi@abv.bg

Регистрационен
номер на
офертата, дата и
час на получаване
ДЛ003238
30.03.2018г.
09:51ч.
ДЛ003290
30.03.2018г.
15:55ч.

ДЛ003298
30.03.2018 г.
16:00 ч.

4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок съобразно
изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП.
5. Представените пликове са с ненарушена цялост.
6. При отварянето на офертите присъстваше следното лице – Мартин Емилов Меров –
пълномощник на представляващия „РИС-ПРО“ ДЗЗД, редовно упълномощен с Пълномощно
с рег. № 2032 от 29.03.2018г., като представители на останалите участници и на средства за
масово осведомяване не присъстваха, което обстоятелство се удостовери в Списък на
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители
на средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на офертите.
7. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в
предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в
деловодството на община Смолян, като за всяка от тях се изпълниха следните действия:
комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и
провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“, като такъв се установи във всички оферти с изключение в офертата на „РИСПРО“ ДЗЗД; комисията констатира, че в офертата на участника „РИС-ПРО“ ДЗЗД се
съдържа плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който обаче не е запечатан, като
предпазната лента за залепване на плика не е отстранена, в резултат на което неговото
съдържание е свободно достъпно; най-малко трима от членовете на комисията подписаха
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техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“; комисията
предложи на присъстващия представител на участник да подпише техническото предложение
и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници, което право беше
използвано единствено по отношение на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от
офертата на „АРГОГРУП ЕКЗАКТ“ ООД.
8. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от
заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си
в закрито заседание.
9. Комисията направи следните констатации: В офертата на участника „РИС-ПРО“
ДЗЗД се съдържа плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който обаче не е запечатан,
като предпазната лента за залепване на плика не е отстранена, в резултат на което неговото
съдържание е свободно достъпно. Съгласно императивната разпоредба на чл.47, ал.3 от
ППЗОП пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото
предложение на участника, се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, който се
поставя в непрозрачната опаковка по чл.47, ал.2 от ППЗОП. В съответствие със законовите
изисквания в т.10 от Раздел V „Указания за подготовка на офертата“ от Указания за
подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ,
неразделна част от документацията за обществена поръчка, възложителят е дал подробни
указания за подготовка на офертата, в които изрично е посочено, че офертата се подава в
запечатана непрозрачна опаковка, включваща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от
ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение. Участникът
„РИС-ПРО“ ДЗЗД не е спазил изискването на чл.47, ал.3 от ППЗОП и указанията на
възложителя да постави ценовото си предложение в отделен запечатан непрозрачен плик, а
същото е представено в незапечатан плик, в който то е свободно достъпно и би могло да се
узнае неговото съдържание. Изискването за непрозрачност и запечатване на плика с цената е
въведено с оглед гарантиране тайната на офертите на участниците до етапа на публично
отваряне от членовете на комисията. Пликовете с цена, които се представят, трябва да са
запечатани, като да не позволяват да бъдат прочетени и евентуално да се стигне до
предварително узнаване на тяхното съдържание. По смисъла на чл. 47, ал. 2 и 3 от ППЗОП, за
да бъде отстранен участник от по-нататъшно участие в процедурата, е достатъчно пликът с
ценовото предложение да бъде незапечатан. С представянето на незапечатан плик с
предлагани ценови параметри в офертата си участникът „РИС-ПРО“ ДЗЗД е представил
оферта, която не съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на
процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето й.
Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с изискванията
на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на
предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението при
изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Касае се
до формално нарушение на материалния закон от страна на „РИС-ПРО“ ДЗЗД, което от своя
страна е съществено, доколкото представлява самостоятелно основание за отстраняване от
процедурата по смисъла на чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. При констатираното несъответствие
се препятства възможността за допускане на офертата.
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Не е налице особено мнение на членове от комисията.
Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията единодушно

РЕШИ:
І. На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и изложените в настоящия протокол
мотиви предлага за отстраняване участника „РИС-ПРО“ ДЗЗД.
ІI. На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП допуска участниците „АРГОГРУП ЕКЗАКТ“
ООД и „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД до разглеждане документите им по чл.39, ал.2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
Настоящият протокол е технически съставен на 02.04.2018 г.
Комисия в състав:
Председател
и член:

инж. Васка Караджова /подпис/*
инж. Иван Пейков /подпис/*

Станка Делирадева /подпис/*

Розета Буйкова /подпис/*

инж. Цвятко Каменов /подпис/*

Членове

/подпис и печат/*
Дата: 21.09.2018г.
гр. Смолян

Утвърдил:
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат
от възложителя, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с
чл.2 и 23 от ЗЗЛД.
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