ПРОТОКОЛ №1
по чл. 72 във връзка с чл. 68, ал. 7 и 8 от Закона за обществените поръчки(отм.) на
комисия за оценка на получени оферти в открита процедура с предмет „Изпълнение на
Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
на територията на община Своге“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1
“Многофамилна жилищна сграда, намираща се на бул. „Искър” № 27 вх. А и Б” ,
Обособена позиция № 2 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. 61А по ПУП
на гр. Своге бл. № 12, 13, 14” и Обособена позиция № 3 “Многофамилна жилищна сграда,
намираща се в кв. Дренов бул. Дунав бл. № 12, 14, 14А”

Днес, 17.05.2016 г., от 11.00 часа в заседателната зала на Община Своге-първи етаж, гр.
Своге, ул. „Александър Стамболийски” № 7, на основание чл. 68 ал. 3 от ЗОП(отм.), Решение за
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка № 422 от 31.03.2016 г. и Решение
за промяна № 572 от 26.04.2016 г., в изпълнение на заповед на кмета на Община Своге №
680/17.05.2016 г., се проведе публично заседание на комисия за разглеждане и оценка на
получени оферти по горепосочената поръчка.
Комисията, назначена със Заповед 680/17.05.2016 г. на кмета на Община Своге заседава
в следния състав:
Председател:
Мария Иванова Владимирова-юрист,
административно обслужване”, община Своге

Директор

на

Дирекция

„Правно

и

Членове:
1. Светослав Богданов Калчев-юрист, заменен на публичното заседание от резервния член
Екатерина Димитрова Митева- юрист;
2. Инж. Камен Колев Белчев-външен експерт към Агенция по обществените поръчки с
и.д.№ ВЕ – 506 от списъка с експерти по чл. 19, ал.2, т.8 от ЗОП (отм.), специалност
„строителство на сгради и съоръжения”;
3. Инж. Цецка Тошева Терзийска-Главен специалист Дейност „Благоустройство и
строителство”, община Своге;
4. Десислава Радкова Вутова-икономист, Главен експерт Дирекция “Европейски програми
и проекти ”, община Своге.

Комисията започна работа в 11.00 часа, съгласно посочения час за публично отваряне на
получените оферти в процедурата. Към определения от Възложителя краен срок за получаване на
оферти – 17.15 ч. на 16.05.2016 г. съгласно предоставения Списък на подадените оферти за
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участие по реда на тяхното постъпване в Община Своге са получени оферти от общо 4 (четири)
участника по обособените позиции на обществената поръчка, както следва:

№ по
ред
1.
2.
3.
4.

Участник, обособени позиции
„МАРИБОР-СТРОЙ” ЕООД - за обособена
позиция №2
„ЕТЕРА ГРУП” ЕООД - за обособена позиция
№3
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО СВОГЕ 2016”- за
обособена позиция №3
„НОВАХОЛД СВОГЕ” ДЗЗД- за обособена
позиция №1

Дата и час на
получаване
16.05.2016 г.,09:11 ч.
16.05.2016 г.,14:23 ч.
16.05.2016 г.,16:52 ч.
16.05.2016 г.,16:53 ч.

След получаване и запознаване със списъка с участниците, всеки от членовете на
комисията подписа декларация съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки(отм.).
На публичното заседание не присъстваха представители на участници в процедурата.
Комисията констатира, че всеки от участниците е представил само една оферта,
отнасяща се за отделна обособена позиция на обществената поръчка, съобразно
изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради, заложени в документацията за участие.
Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по трите обособени позиции на
обществената поръчка съгласно описания в чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП(отм.) ред. Бе констатирано,
че подадените оферти са в запечатани непрозрачни пликове с ненарушена цялост, върху които
са отбелязани наименованието на всеки от участниците, адресът за кореспонденция и
обособената позиция, за която се отнасят.
1.

„МАРИБОР-СТРОЙ” ЕООД

След като отвори офертата на участника за обособена позиция №2 на обществената
поръчка, комисията установи наличието на три отделни запечатани непрозрачни и надписани
плика, както следва: плик №1 с надпис "Документи за подбор", плик №2 с надпис
"Предложение за изпълнение на поръчката", и плик №3 с надпис "Предлагана цена".
Съгласно чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП(отм.) при отваряне на офертите, трима от членовете
на комисията подписаха плик Плик №3. След това Председателят отвори плик №2, като
предостави на трима от членовете на комисията да подпишат съдържащите се в него документи.
Трима от членовете на комисията подписаха съдържащите се в плик №2 документи. След това
Председателят отвори плик №1. Председателят заедно с членовете на комисията оповести
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документите и информацията, които той съдържа, и провери съответствието със списъка по чл.
56,ал.1,т.14 ЗОП(отм.).
2. „ЕТЕРА ГРУП” ЕООД
След като отвори офертата на участника за обособена позиция №3 на обществената
поръчка, комисията установи наличието на три отделни запечатани непрозрачни и надписани
плика, както следва: плик №1 с надпис "Документи за подбор", плик №2 с надпис
"Предложение за изпълнение на поръчката", и плик №3 с надпис "Предлагана цена".
Съгласно чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП(отм.) при отваряне на офертите, трима от членовете
на комисията подписаха плик Плик №3. След това Председателят отвори плик №2, като
предостави на трима от членовете на комисията да подпишат съдържащите се в него документи.
Трима от членовете на комисията подписаха съдържащите се в плик №2 документи. След това
Председателят отвори плик №1. Комисията констатира липсата в документите от плик №1 на
Списък на документите, съдържащи се в офертата, поради което не бяха оповестени
документите и информацията, които той съдържа, и не бяха извършени действията по чл.
56,ал.1,т.14 ЗОП(отм.).
3. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО СВОГЕ 2016”
След като отвори офертата на участника за обособена позиция №3 на обществената
поръчка, комисията установи наличието на три отделни запечатани непрозрачни и надписани
плика, както следва: плик №1 с надпис "Документи за подбор", плик №2 с надпис
"Предложение за изпълнение на поръчката", и плик №3 с надпис "Предлагана цена".
Съгласно чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП(отм.) при отваряне на офертите, трима от членовете
на комисията подписаха плик Плик №3. След това Председателят отвори плик №2, като
предостави на трима от членовете на комисията да подпишат съдържащите се в него документи.
Трима от членовете на комисията подписаха съдържащите се в плик №2 документи. След това
Председателят отвори плик №1. Председателят заедно с членовете на комисията оповести
документите и информацията, които той съдържа, и провери съответствието със списъка по чл.
56,ал.1,т.14 ЗОП(отм.).
4.

„НОВАХОЛД СВОГЕ” ДЗЗД

След като отвори офертата на участника за обособена позиция №1 на обществената
поръчка, комисията установи наличието на три отделни запечатани непрозрачни и надписани
плика, както следва: плик №1 с надпис "Документи за подбор", плик №2 с надпис
"Предложение за изпълнение на поръчката", и плик №3 с надпис "Предлагана цена".
Съгласно чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП(отм.) при отваряне на офертите, трима от членовете
на комисията подписаха плик Плик №3. След това Председателят отвори плик №2, като
предостави на трима от членовете на комисията да подпишат съдържащите се в него документи.
Трима от членовете на комисията подписаха съдържащите се в плик №2 документи. След това
Председателят отвори плик №1. Председателят заедно с членовете на комисията оповести
3

документите и информацията, които той съдържа, и провери съответствието със списъка по чл.
56,ал.1,т.14 ЗОП(отм.).
В 13.00 ч. след отваряне на офертите на всички участници и оповестяването на
съдържащите се в тях документи и информация публичното заседание на комисията приключи.
КОМИСИЯ:
Председател:
Мария Владимирова: /П/
Членове:
Екатерина Митева: /П/
Камен Белчев: /П/
Цецка Терзийска: /П/
Десислава Вутова: /П/

На закрито заседание на комисията, съобразно изискванията на чл. 68, ал. 7
ЗОП(отм.), бяха разгледани внимателно представените от участниците документи за
подбор и бяха съпоставени с изискванията, поставени от Възложителя в Документацията.
Комисията заседава в следния състав:
Председател:
Мария Владимирова
Членове:
Светослав Калчев
Камен Белчев
Цецка Терзийска
Десислава Вутова
В резултат на извършения задълбочен анализ на офертите по реда на тяхното постъпване
по съответната обособена позиция се установи следното:
1. „МАРИБОР-СТРОЙ” ЕООД
След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените в Плик №1
документи комисията установи, че участникът е представил всички изискващи се документи и
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отговаря на минималните изисквания на Възложителя за подбор за участие в обособена
позиция №2 на обществената поръчка.
Комисията единодушно взе решение да допусне участника „МАРИБОР-СТРОЙ”
ЕООД до следващ етап на оценка.

2. „ЕТЕРА ГРУП” ЕООД
Участникът не е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата,
подписан от участника, съгласно изискванията на Раздел IV.т.3.1.1. от Документацията за
участие-„Необходими документи”, представен от участника в свободна форма.
Съгласно минималните изисквания за технически възможности, заложени в Раздел
III.2.3) от Обявлението за обществената поръчка и Раздел II.т.2.1. от Документацията за участие
участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните три години, считано от датата,
посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне един договор за проектиране,
свързан с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност. Данните се
посочват в декларация-списък на изпълнените договори, сходни с обекта на настоящата
обществена поръчка (по образец), към който се прилагат доказателства по
чл.51,ал.1ЗОП(отм.). В представената Декларация-Списък на изпълнените договори по
чл.51,ал.1,т.1 и т.2 ЗОП(отм.) -Образец №3, участникът е посочил изпълнението на един
договор за проектиране, към който е приложил като доказателство за неговото изпълнение
Препоръка рег. №4/2014 г., издадена от възложителя по договора „Лозенец инвест 1” ЕООД,
която не съдържа стойност на договора и подпис на управителя на дружеството Иван Палев.
Съгласно чл.51,ал.1,т.1 ЗОП(отм.) списъка на доставките или услугите, които са еднакви или
сходни с предмета на обществената поръчка, трябва да съдържа посочване на техните
стойности.
Съгласно минималните изисквания за технически възможности и квалификация,
заложени в Раздел III.2.3) от Обявлението за обществената поръчка и Раздел II.т.2.3. от
Документацията за участие участникът трябва да разполага с екип от експерти за
изпълнението на проектирането и авторския надзор в минимален състав от 6 члена, за които
се изисква да притежават валидно удостоверение за ППП по съответната част. За
предложения експерт на позиция „електроинженер” Людмил Тодоров не е посочен в
Декларация-Списък Образец №4 номер на декларираното удостоверение от КИИП за пълна
проектантска правоспособност по част „електрическа”. Представеното за него удостоверение от
КИИП за ППП рег.№ 00024 е с изтекъл срок на валидност-важи за 2015 г.
Минималните изисквания за квалификация, заложени в документацията за участие в
процедурата, се доказват с попълнена Декларация-Списък на служителите/експертите, които
участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка(по образец). За предложения
експерт на позиция отговорник за контрола на качеството не са посочени в Декларация-Списък
Образец №4 професионалната квалификация /направление, година на придобиване, номер на
издадения документ, издател/ и професионалният опит в областта на ………/месторабота,
период, длъжност, основни функции/, съгласно заложените изисквания за попълване на
образеца.
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За предложения експерт по безопасност и здраве в строителството не е посочен в
Декларация-Списък Образец №4 професионалният опит в областта на ………/месторабота,
период, длъжност, основни функции/, съгласно заложените изисквания за попълване на образец
№4.

Във връзка с гореизложените констатации, Комисията единодушно реши, че участникът
следва да представи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника,
представен в свободна форма.
2. Доказателство за изпълнението на посочения в Декларация-Списък на изпълнените
договори-Образец №3 договор за проектиране-препоръка, съдържаща подпис на
представителя на възложителя по този договор, с посочване на неговата стойност в
препоръката или в Декларация Образец №3;
3. Валидно удостоверение от КИИП за ППП на предложения експерт на позиция
„електроинженер” Людмил Тодоров или друг експерт за тази позиция, отговарящ на
изискванията на възложителя.
4. Коригирана декларация-списък по образец №4 на служителите/експертите, които
участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка с посочване на
професионална квалификация /направление, година на придобиване, номер на
издадения
документ,
издател/
и
професионален
опит
в
областта
на ………/месторабота, период, длъжност, основни функции/ на експерта, посочен за
отговорник за контрола на качеството; професионален опит в областта
на ………/месторабота, период, длъжност, основни функции/ на експерта по
безопасност и здраве в строителството.
3. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО СВОГЕ 2016”
Участникът не е представил документ за внесена гаранция за участие за обособена
позиция №3 на процедурата, съгласно изискванията на Раздел III.1.1) от Обявлението за
обществената поръчка.
Съгласно минималните изисквания за технически възможности и квалификация,
заложени в Раздел III.2.3) от Обявлението за обществената поръчка и Раздел II.т.2.1. от
Документацията за участие участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните пет
години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне
един договор за строително-монтажни работи и/или инженеринг, свързани с въвеждане на
мерки за подобряване на енергийната ефективност. Данните се посочват в декларация-списък
на изпълнените договори, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка (по образец),
към който се прилагат следните доказателства по чл.51,ал.1 ЗОП(отм.): - посочване на
публичните регистри, в които се съдържа информация за актове въвеждане на строежите в
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експлоатация, с данни за компетентните органи, и актовете, стойността, датата, на която
е приключило изпълнението, мястото и ви строителството И/ИЛИ удостоверения (препоръки)
за добро изпълнение от възложителите, съдържат стойността, датата на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията следва да
съдържат и дата и подпис на издателя и контакти, И/ИЛИ копия от документи,
удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнени строителни дейности. В
представената Декларация-Списък на изпълнените договори по чл.51,ал.1,т.1 и т.2 ЗОП(отм.) Образец №3, участникът е посочил изпълението на един договор за СМР, към който е
приложил като доказателство за неговото изпълнение Удостоверение за добро изпълнение,
издадено от възложителя по договора „Галчев инженеринг” ЕООД, която не съдържа дата,
контакти с издателя и изявление дали строителството е изпълнено в съответствие с
нормативните изисквания. В удостоверението се съдържа текст, съгласно който „договорената
цена за предоставената консултантска услуга бе...”, при положение, че се удостоверява
извършването на СМР.
Съгласно минималните изисквания за технически възможности и квалификация,
заложени в Раздел III.2.3) от Обявлението за обществената поръчка и Раздел II.т.2.1. от
Документацията за участие участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните три
години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне
един договор за проектиране, свързан с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната
ефективност. Данните се посочват в декларация-списък на изпълнените договори, сходни с
обекта на настоящата обществена поръчка (по образец), към който се прилагат
доказателства по чл.51,ал.1 ЗОП(отм.). В представената Декларация-Списък на изпълнените
договори по чл.51,ал.1,т.1 ЗОП(отм.) -Образец №3, участникът е посочил изпълнението на един
договор за проектиране, към който е приложил като доказателство за неговото изпълнение
Референция изх. № 92-00-472/10.03.2014 г., издадена от възложителя по договора Община
Берковица, която не съдържа стойност на договора. Съгласно чл.51,ал.1,т.1 ЗОП(отм.) списъка
на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,
трябва да съдържа посочване на техните стойности.
Участникът не е представил за нито един от членовете на екипа от експерти изискваните
съгласно раздел III.2.3) от Обявлението и Раздел II.т.2.3. от Документацията валидни
удостоверения за пълна проектантска правоспособност, а за експерта на позиция „строителен
инженер, който ще осъществява технически контрол по част конструктивна“ и валидно
удостоверение за технически контрол по част „конструктивна“ от КИИП. Независимо, че
горепосочените удостоверения са описани от участника в Декларация Образец №4, комисията
счита, че участникът следва да ги представи, тъй като съгл. чл. 51,ал.1,т.7 ЗОП(отм.) не попадат
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в кръга от обстоятелства, за които законът е предвидил само тяхното посочване: образованието,
професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника.
Участникът не е представил и за двамата членове на обединението попълнена и
подписана Декларация образец №17, чието представяне е задължително съгласно изискванията
на документацията и разпоредбата на чл.56,ал.3,т.1 ЗОП(отм.).
Във връзка с гореизложените констатации, Комисията единодушно реши, че участникът
следва да представи:
1. Документ за внесена гаранция за участие за обособена позиция №3 на процедурата,
съгласно изискванията на Раздел III.1.1) от Обявлението за обществената поръчка.
2. Доказателство за изпълнението на посочения в Декларация-Списък на изпълнените
договори-Образец №3 договор за СМР съгласно заложените в документацията
изисквания;
3. Доказателство за изпълнението на посочения в Декларация-Списък на изпълнените
договори-Образец №3 договор за проектиране- Референция, с посочване на неговата
стойност в референцията или в Декларация Образец №3;
4. Валидни удостоверения за всички членове на екипа от експерти за пълна
проектантска правоспособност, а за експерта на позиция „строителен инженер, който
ще

осъществява

технически

контрол

по

част

конструктивна“

и

валидно

удостоверение за технически контрол по част „конструктивна“ от КИИП.
5. Попълнена и подписана Декларация образец №17 от представителите на членовете
на обединението-участник в настоящата процедура.

4. „НОВАХОЛД СВОГЕ” ДЗЗД

Участникът не е представил документ за внесена гаранция за участие за обособена
позиция №1 на процедурата, съгласно изискванията на Раздел III.1.1) от Обявлението за
обществената поръчка.
Представени са следните документи, които не са подписани: Списък на документите,
съдържащи се в офертата на участника; Представяне на участник-Образец №1; Декларация-
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Списък на изпълнените договори по чл.51,ал.1,т.1 и т.2 ЗОП(отм.) -Образец №3, представена от
члена на обединението „Триарт” ЕООД;
Участникът не е представил за нито един от членовете на екипа от експерти изискваните
съгласно раздел III.2.3) от Обявлението и Раздел II.т.2.3. от Документацията валидни
удостоверения за пълна проектантска правоспособност, а за експерта на позиция „строителен
инженер, който ще осъществява технически контрол по част конструктивна“ и валидно
удостоверение за технически контрол по част „конструктивна“ от КИИП. Независимо, че
горепосочените удостоверения са описани от участника в Декларация Образец №4, комисията
счита, че участникът следва да ги представи, тъй като съгл. чл. 51,ал.1,т.7 ЗОП(отм.) не попадат
в кръга от обстоятелства, за които законът е предвидил само тяхното посочване: образованието,
професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника.
Участникът не е представил и за тримата членове на обединението попълнена и
подписана Декларация образец №17, чието представяне е задължително съгласно изискванията
на документацията и разпоредбата на чл.56,ал.3,т.1 ЗОП(отм.).
Във връзка с гореизложените констатации, Комисията единодушно реши, че участникът
следва да представи:
1. Документ за внесена гаранция за участие за обособена позиция №3 на процедурата,
съгласно изискванията на Раздел III.1.1) от Обявлението за обществената поръчка;
2. Подписани от съответните лица съгласно изискванията на документацията следните
документи: Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника;
Представяне на участник-Образец №1; Декларация-Списък на изпълнените договори
по чл.51,ал.1,т.1 и т.2 ЗОП(отм.) -Образец №3, представена от члена на обединението
„Триарт” ЕООД;
3. Валидни удостоверения за всички членове на екипа от експерти за пълна
проектантска правоспособност, а за експерта на позиция „строителен инженер, който
ще

осъществява

технически

контрол

по

част

конструктивна“

и

валидно

удостоверение за технически контрол по част „конструктивна“ от КИИП.
4. Попълнена и подписана Декларация образец №17 от представителите на членовете
на обединението-участник в настоящата процедура.

Комисията приключи проверката за съответствие с критериите за подбор на
представените от участниците документи в Плик № 1 “Документи за подбор” и на основание
чл.68, ал.8 от ЗОП 8(отм.) взе решение да изпрати протокола на всички участници в деня на
публикуването му в профила на купувача.
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На основание чл.68, ал.8 и ал.9 от Закона за обществените поръчки(отм.), комисията
изпраща настоящия протокол на всеки един от участниците в процедурата и определя срок от 5
(пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, за представянето на
съответните документи за удовлетворяване на поставените от възложителя критерии за подбор.
Допълнителните документи следва да се представят в деловодството на Община Своге в
запечатан непрозрачен плик с надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг
(проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради на територията на община Своге“ по обособени позиции: Обособена позиция
№ 1 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се на бул. „Искър” № 27 вх. А и Б” ,
Обособена позиция № 2 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. 61А по ПУП на
гр. Своге бл. № 12, 13, 14” и Обособена позиция № 3 “Многофамилна жилищна сграда,
намираща се в кв. Дренов бул. Дунав бл. № 12, 14, 14А”.
Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл.72 във
връзка с чл.68, ал.7 и ал.8 от ЗОП(отм.) на 20.05.2016 г.

КОМИСИЯ:
Председател:
Мария Владимирова: /П/
Членове:
Светослав Калчев: /П/
Камен Белчев: /П/
Цецка Терзийска: /П/
Десислава Вутова: /П/
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