УТВЪРЖДАВАМ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ/
Дата: 16.09.2020 г.
* Информацията е заличена на основание чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. във връзка с чл. 37 от ЗОП/
ПРОТОКОЛ
по чл. 192, ал.4 от ЗОП
На 14.09.2020 г. от 11.00 часа в зала 203 в сградата на Община Ямбол, на основание Заповед
№ РД/02 – 00531 от 29.06.2020 г. на кмета на Община Ямбол, комисия в състав:
Председател: Михаил Керемидчиев – заместник кмет на община Ямбол
Членове:
1. Мария Караиванова – началник отдел „Правни дейности“, резервен член;
2. Иван Драгоев – главен експерт в дирекция „Устройство на територията и строителството“,
продължи своята работа по разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в обществена
поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т.
2 от ЗОП с предмет: „Проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение“.
Комисията се събра, за да рагледа подадените оферти и да извърши изискуемата преценка за
съответствие на участниците с изискванията на Възложителя.
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на „ДАНДИМ 2015“ ЕООД, гр.Ямбол и
установи, че офертата съдържа всички изискуеми документи, поради което и комисията пристъпи
към:
І. Проверка за съответствие с условията за участие: Приложени са:
1. Представяне на участника – попълнено по образец (Образец №1).
2. Декларация за обстоятелствата по т. 8.1.1, 8.1.2. и 8.1.7. от Изискванията към участниците,
във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 - Образец № 2, подписана от представляващите дружеството.
3. Декларация за липсата на обстоятелства по т. 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5. и 8.1.6. от Изискванията
към участниците - Образец № 3, подписана от представляващите дружеството.
4. Декларация за наличие/отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици –
Образец № 4, подписана от представляващите дружеството.
5. Съгласно т.7 от Представяне на участника (Образец №1), участникът ще използва
подизпълнител, а именно „БулсофтКом“ ЕООД, което ще изпълнява строително-монтажните работи от
предмета на поръчката.
ІІ. Проверка на съответствието с изискванията за технически и професионални
способности:
В т.6.1 от Образец №1 „Представяне на участника“, е приложен списък на персонал – екип от
проектанти, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност, както следва:
1. Проектант по част „Пътна“, притежаващ валидна застрахователна полица „Професионална
отговорност в проектирането“;
2. Проектант по част Геодезия“, притежаващ валидна застрахователна полица „Професионална
отговорност в проектирането“;
3. Проектант по част План за безопасност и здраве“, притежаващ валидна застрахователна
полица „Професионална отговорност в проектирането“;
4. Проектант по част Електрическа“, притежаващ валидна застрахователна полица
„Професионална отговорност в проектирането“;
Комисията взе единодушно решение, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя
да разполага с екип от проектанти, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност
съгласно чл.229 и чл.230 от ЗУТ, като същите да разработят съответните части на техническия
проект, съгласно техническата спецификация, както и на изискването за наличие на валидна
застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането“.
Комисията пристъпи към разглеждане на представените за подизпълнителя на участника
документи.
І. Проверка за съответствие на „БулсофтКом“ ЕООД с условията за участие: Приложени са:
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника, който
отговарят на критериите за подбор.
1. Представяне на участника – попълнено по образец (Образец №1).
2. Декларация за обстоятелствата по т. 8.1.1, 8.1.2. и 8.1.7. от Изискванията към участниците,
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във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 - Образец № 2, подписана от представляващите дружеството.
3. Декларация за липсата на обстоятелства по т. 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5. и 8.1.6. от Изискванията
към участниците - Образец № 3, подписана от представляващите дружеството.
4. Декларация за наличие/отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици –
Образец № 4, подписана от представляващите дружеството.
ІІ. Проверка на съответствието с изискванията за технически и професионални
способности:
В т.3 от Образец №1 „Представяне на участника“ е посочено, че „БулсофтКом“ ЕООД, което
като подизпълнител ще извърши строително-минтажните работи, е в писано в Централния
професионален регистър на строителя за строежи Първа група, от Трета до Пета категория.
/https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=17119/.
В т.5 от Образец №1 „Представяне на участника“ „БулсофтКом“ ЕООД, което като
подизпълнител ще извърши строително-монтажните работи, притежава застрахователна полица
„Професионална отговорност в строителството“, валидна до 24.02.2021г.,
В т.6.2 от Образец №1 „Представяне на участника“, е приложен списък на персонал, който ще
участва в изпълнение на строителството, както следва:
1. Технически ръководител на обекта: „инженер” с придобита образователно –
квалификационна степен „бакалавър” в областта на строителството.
2. Специалист – контрол на качеството:
3. Специалист по безопасност и здраве: с валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и
здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент за чуждестранни лица, съгласно
законодателството на държавата, в която са установени.
4. 3 технически лица, които ще изпълняват строителството, съответно едно лице с пета
квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и електрически и
топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) и две лица с четвърта
квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно
ПБЗРЕУЕТЦЕМ.
Комисията взе единодушно решение, че по аргумент от чл.66, ал.2 от ЗОП, „ДАНДИМ 2015“
ЕООД, гр.Ямбол отговаря на изискванията на Възложителя да разполага с технически екип за
изпълнение на поръчката.
1. Резултати от разглеждането на техническото предложение на „ДАНДИМ 2015“ ЕООД,
гр.Ямбол:
Участникът е представил техническо предложение по образец № 5 на Възложителя, в което е
предложен срок за изработване на технически проект 20 /двадесет/ календарни дни и срок за
изпълнение на строителството 60 /шестдесет/ календарни дни.
Направено е предложение за технологична последователност и продължителност на
изпълнението - технологичната последователност на изпълнение и условията за започване и
извършване на всички дейности – предмет на поръчката, и срокове за изпълнението им. Направено е
предложение относно организацията на изпълнение на поръчката, в т.ч. организацията на
строителната площадка за строежа – предмет на поръчката и обстоятелствата, които могат да
предизвикат затруднения в планираната организация. Предложени са мерки за предотвратяване на
тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Направено е предложение за
ресурсно обезпечаване с работна сила (работници), механизация и строителни продукти, съобразно с
очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа.
Комисията пристъпи към с проверка за наличие на необичайно благоприятни оферти по
смисъла на чл.72 ал.1 от ЗОП на допуснатите до класиране оферти:
1. „ДАНДИМ 2015“ ЕООД, гр.Ямбол – 191 530.90 лв. (сто деветдесет и една хиляди петстотин и
тридесет и 0.90 ст.) без ДДС.
Съгласно посочената разпоредба, когато предложение в офертата на участник, свързано с
цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5дневен срок от получаване на искането. Предвид обстоятелството, че за обществена поръчка по реда
на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с
предмет: „Проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение“, е допуснато и
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разгледано едно ценово предложение на участник и факта, че хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП се
прилага единствено в случаите, в които до етапа на оценка и класиране са допуснати повече от
двама участници, доколкото само при това положение може да се изпълни условието за средна цена
на останалите оферти, в конкретния случай тази разпоредба се явява неприложима.
Изхождайки от критерия за възлагане: „най-ниска цена“, комисията извърши следното
класиране:
I-во място – „ДАНДИМ 2015“ ЕООД, гр.Ямбол, с предложена обща цена за изпълнение на
поръчката – 191 530.90 лв. (сто деветдесет и една хиляди петстотин и тридесет и 0.90 ст.) без ДДС.
Настоящият протокол, съставен на 14.09.2020 г., заедно с Протокола за действията по чл. 97,
ал. 3 и 4 от ППЗОП, съставен на 29.06.2020 г., се предават на Възложителя за утвърждаване.
Настоящият протокол е съставен на 14.09.2020 г.
Комисия:
Председател: ……*………………….
/М. Керемидчиев/
Членове:
1.

……*………………..
/М. Караиванова/

2.

……*……………….
/Ив. Драгоев/

* Информацията е заличена на основание чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. във връзка с чл. 37 от ЗОП/
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