СУ „ НЕШО БОНЧЕВК — ПАААГЮРи [цЕ
НЕ 111.,

УТВЪРЖДАВАМ : •. ~ј

ПРОТОКОЛ Na 1

ОТОСПО : Сггваряfrето нra иосrкиилfrгё в дё,повс►дСтво'то на „СУ Неиtiэ Бiэнчев", rp.
Панагюрище оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство на стойност по чл. 20,
ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Строителио — ремонтни деиности за изграждане на обект:
„IIрироден център" — Сц „Нешо Бончев" - гр. Панатюрище и разглеждането на документите за
лично състояние и критеринте за подбор към постьлилите оферти
Днес, 12.06.2017 г., в изпълнение на Заповед Ns 1954 от 09.06.2017 г. на директора на
СУ „Нешо Бончев ", назначената. със същаrа заповед комисия в състав :
1. Емилия иванова IIеткова — юрист
Председател:
2. инж. Антоан Варадинов — еколог, специвлист
Членове :

„Инвеститорски контрол"
3. Анна Радкова Fорннова-Хркстова — зам. директор, ЗДУД
се събра в кабинета. на директора на училището, находящ се в гр. Панагюрище, обтдина
Панагюритде, област Пазарджик, ул. „Ца.р Освободител" Ns 7, ет. 2 със задача да отвори и
разгледа постьпилите в деловодството на училището оферти за изпълнеине на обществена
хително — реонззи дейи~~ти
,
за изгра;кдане ua € бект:
тісзръчКа за с~ Оизелство стірСдмз': ,,
„Природен ценrьр" — СУ „Нешо Бончев" - гр. Панагюрище", аткрита с обява за събиране на
оферти N9 1843 от 23.05.2017 г. на директора в качеството на възлоэкител.

3аседанието на ifnмиг+сиіта бе открито в 1i.{10 часа на i2.U6.2017 г. На з+ази дата и час,
които са предварително определеин в обявата за обществената поръчка, за публично отваряне
Hа щх<т~т~ офср~, нвьно. от
Н 1іСък 1, ц~ адеана чают от натояЕцщл
протокол, в сградата на училището, в т.ч. в кабинета на възлохсителя или пред него не се явиха

участници или представители на участници, които имат право да присъстват на публичната
част от рабозвта на комисията.. Такява .вища не се явиха и ввоследсзвие до приiслючване на
работата на комнсията..
Председателят на комнсията получи постьпилите в срок оферти я данни от вкодящия
регистьр на училището, за което се съста.ви приемо-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП.
Колшсията започна работа след получаване на входящия регистьр на офертите , видно от
който до изтичане на обявения краен срок за получаване на оферти - 09.06.2017 г., 17.00 часа,
в деловодството на СУ „Нешо Бончев" са постьпили 3/три/ оферти, както следва:
1. „Рапид-Еко Строй" ЕООД, гр. Панагюрище - ОФЕРТА с вх. Ns 2053 от 09.06.2017 г.,
15.20 часа, с № 1 от входящия регистър на обществената поръчка, наричан „Участник
Ns 1 " в~
2. „Ремстрой-ИТД" ЕООД, гр. Пловдив - ОФЕРТА с вх. Ns 2054 от 09.06.2017 г., 15.20
часа, с № 2 от входящия регистьр на обществената поръчка, наричан „цчастинк Ns
3. „Дан-92" ЕООД, гр. Сливен - ОФЕРТА с вх. Ns 2055 от 09.06.2017 г., 15.50 часа, с Ns
3 от вкодящия регистьр на обществената поръчка, наричан „Участник Ns 3".
Председателят на комисията, след като установи, че определените от възложителя
членове на комисията присъстват на заседанието и е налице изискуемия кворум, ги запозна с
нздадсната заповад пп чл. I{1З, аз . 1 вт ЗQП и чл. 97, а.,з . 1 вт IПЭtEQП, ензискванията ъ-ьм
членовете на комисията, както и с реда за работа по разглеждане, оценка и класиране на
постьпилите оферти, към която ще се премнне след подписване на изискуемите от закона
дгекларации.

Протокол Ns 1 на комиснята за провеждане на обществена поръчка с греедмет: „Строително — ремонтни дейхости за
изграждане на обект : „Природен център " — СУ „Нешо Бончев" - гр. Панагюрище"

Преди началото на изпълнение на същинската работа, комисията се запозна сьс списъка

на участниците, подали оферти за обществената поръчка, след което собственоръчно
попълниха, подписаха и предадоха на възложителя декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.
2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.
Никой от членовете на комисията не заяви, че прави самоотвод съгласно чл. 51, ал. 9 от
ППЗОП.
Комисията съобрази, че при налични три оферти, подадени в определения срок от три

различни лица, посочени като участници съобразно надписите на олаковките и не е налиие
основанието по чл. 188, ал. 2 от ЗОП за удължаваке на срока, поради което няма правна пречка
за отварянето и разглеждането на така постьпилите оферти .
След посочените действия и съображения комисията извърши следното :
~.

i3Т~ АfЯНЕ пА flФ£f ТНТЕ НС f ДА НА ТЯKН4Т-О и©СTЪН3iАПЕ

Опаковките с офертите се отвориха в последователностга на тяхното постьпване
съrпасно входящия регисз°ьр, като комисията установх следноrо:
иаг.юрше
1.
а 3'частиніс ?~'~ 1 - „РпиЕ~св ( т•рй ЕООД, гр.
Комисията констатира, че участникът • Рапид-Еко Строй" ЕООД, гр. Панагюрище е

представил оферта в залечатана и непрозрачна опаковка - бял плик, с ненарушена цялост,
имаща иsискуемия надпис по указанията на въsложителя .
В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията отвори олаковката
и оповести нейното съдържание, като установи . че същата съдържа 1 папка с документи , която
съдържа :
1.1. Заглавна страница с надпис Оферта от „Рапид-Еко Строй" ЕООД, гр. Панагюрище,
адрес и данни за .кореспонденция, лредмет на обществената лоръчка и дата.
1.2. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата - оригинал по
образец в Приложение Ns 1- 3 стр., подписан на последната странииа;
1.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - оригинan
по образец в Приложение Ns 2- 1 стр., подписана ;
1.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - оригинал по
образец в Приложение Ns 3- 2 стр., лодписана;
1.5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 5, an. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРК - оригинan по
образец в Приложение N2 4- 2 стр., подписана;
1.6. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, an. 11 от ЗОП - оригинan по образец в
Приложение Ns 5- 1 стр., подписана ;
1.7. Декларация за съответствие с критериите за подбор - оригинал по образец в
Приложение Ns 7- 3 стр., подписана;
1.8. Дек,тарация за коифиде*щна,- гност - оригина,z, не по образеи на възлвжителя - 1
стр ., подписана;
1.9. Предложение за изпълиение . Техническо предложение - оригинал по образец в

Прилахzение № 8- 3 сгр., nодnисано;
1.10. Ценово предложение - оригинал по образец в Приложение Ns 9- 3 стр., подписано
на гюследната стlганица;
1.11. Количествено-стойностна сметка към ценовото предложение - оригинал , 7 стр.,
подписана на последната страница.
2. За Участник Ns 2 - Ремстрой-ИТд ЕООД, гр. IIловдив

~~

Прагокол Ns 1 на комисията за провеждане на обществена поръчиа с предмет : „Строигелно — ремонтни дейности за
изграждане на обекг: „Природен центьр" — СУ „Нешо Бончез " - гр . Панагюрище"

Комисията констатира, че участникът „Ремстрой -ИТД" ЕООД, гр. Пловдив е предетавил
оферта в запечатана и непрозрачна опаковка - бял плик с ненарушена цялост, имаща
изискуемия надпис по указанията на възложителя .
В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията отвори опаковката
и оповести нейното съдържание, като установи, че съшата съдържа една папка с документи ,
която съдържа :
2.1. Заглавна страница на бланка на участхика, надпис : Оферта за обществената поръчка
с предмет ,;Стрвителнгт - ремвнтнн дейнtкти за изгран:дахг на обе1.-r: ,;ПptFpd'дун център" - С3,
„Нешо Бончев" - гр. Панагюриц tе" и дата;
2.2. Опис на документите и информацията , съдържащи се в офертата - оригинал по
образец в Приложение N i- 3 стр., подписан на поспедната страиица;
2.3. Декларация за nuuca на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - оригинал
•по -образец в I?ри.чожеиuе № 2- 1 гтр., подпке-ана;
2.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал . 1, т. 3-5 от ЗОП - оригинал по
образец в Приложение .№ 3- 2 стр., подписана;
2.5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРК - оригинал по
образец в Приложение Ns 4- 2 стр., подписана;
2.6. Деклараш -тя за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - оригинал по образец в
Приложение Ns 5- 1 стр., подписаха;
2.7. Декларация за съответствие с критериите за подбор - оригинал по образец в
Приложение Ns 7- 4 стр., подписана ;
2.8. Декларация за конфиденциалност - оригинал, не по образец на възложителя - 1
стр., подписана ;

2.9. Удостоверение Ns I-TV 017123 от ЦГIРС, заверено копие с талон с валидност
30.09.120 ] 8 г., 1 стр.;

2.10.

Удостоверение Ns II -TV 004929 от ЦПРС, заверено копие с талон с валидност

30.09.12018 г., 1 стр.;
2.11. Удостоверение Ns IV -TV 008284 от ЦПРС, заверено копие с талон с валидност
30:09.12{}18 г., _1 сТр ;
2.12. Удостоверение Ns V-TV 012033 от ЦПРС, заверено копие с талон с вanидност
30.09.12018 г., 1 стр.;
2.13. ОПР за 2014 г. - заверено копие, 4 стр.;
2.14. ОПР за 2015 г. - заверено копие, 5 стр.;
2.15. flПВ за 2016 т. - заверенв квiiие, 5 етр.;
2.16. Справка за изпълнени договори през последните 10 отчетин години, сходни с
предмета на поръчката, с предмет на договора, дата на сключване, контрагент и етойност оригикал, 8 стр., с подпис на пnследната страница;
2.17. Референция от община Панагюрище от 25.6.2014 г. - заверено копие, 2 стр.;
2._1.8. Р-еференция от иик. Делчо С. НнкQлэв от гр. ,I7,анагюрище от 10.12.2012 г. заверено копие, 1 стр.;
2.19. Референция от „Еверт лак" ЕООД от 25.08.2012 г. - заверено копие, 1 стр.;
2.20. Реферехция от „Дунапак Родина" АД от 16.12.2014 г. - завеlкно копие, 1 стр.;
2.21. Референция от „Дунапак Родина" АД от 16.12.2013 г. - заверено копие, 1 стр.;
2.22. Удостоверение Ns 5/22.4.2017 г. на Николай Мочуков за обучение от НЦПОПловдив - заверено копие, 1 стр.;
2.23. Удостоверение Ns 95/17.5.2017 г. на Илия Динев за обучение по безопасност и
здраве при работа от НЦПО-Пловдив - заверено копие, 1 стр.;
2.24. Сертификат по ISO 14001:2004, валиден до 14.9.2018 г. - заверено копие, 1 стр.;
2.25. Сертификат по ISO 9001:2008, валиден до 23.3.2019 г., по отношение на следните
дейности „Жилищно и тьрговско строителство" - заверено копие, 1 стр.;
3

Протокол Ns 1 на комнснята за провеждане на обществена поръчка с пре.г{мет: „Строително — ремонтни дейности за
изграждане на обект : „Природен центьр " — СУ „Нешо Бончев" — гр . Панагюрище"

2.26. Сертификат по BS OHSAS 18001:2007, валиден до 23.3.2019 г., по отношение на
следиите дейности „Жилищно и тьрговско строителство" — заверено копие, 1 стр.;
2.27.
Предложение за изпълнение . Техническо предложение - оригинал по образеи в
Приложение Ns 8— 6 стр., подписано на последната страница;
2.28. Линеен график — оригинал, Приложение Ns 9а — 1 стр., подписано ;
2.29. Ценово предложение - оригинал по образеи в Приложение Ns 9— 3 стр., подписано
на последната страница;
2.30. Количествено-стойностна сметка към ценовото предложение — оригинал , 7 стр.,
подписана на последната страница.

З. За Участник JV's З -„Дан-92" EUUД, гр. Сливен
Комисията констатира, че участникът „Дан-92" ЕООД, гр. Сливен е предетавил оферта в
запечатана я яепрозрачна впакввка — жъ,тт rстин; с хенаруsвеяа ця -1ост, uмагца изнекуемия
надпис по указанията на възложителя .
В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията отвори опаковката
и отlовести нейното съдържатвие , като установи, не същата съдържа nапка със следХните

документи:
3.1. Заглавна -е-траr~ица r надпес Оферта, по,аател -и бзіанка -на участuика, за обществена
поръчка с предмет „Строително — ремонтни дейности за изграждане на обект: „Природен
центьр " — СУ „Нешо Бончев " - гр. Панагюриц ~е";
3.2. Опис на документите и информацията , съдържащи се в офертата — оригинал по
образец в Приложение Ns 1— 3 стр., подписан на последната страница;
3.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. L 2 и 7 от ЗОП - оригинал
по образец в Приложение Ns 2— 1 етр., подписана ;
3.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - оригинал по
образец в Приложение Ns 3— 2 стр., подписана;
3.5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРК - оригинал по
образец в Приложение Ns 4— 2 стр., подписана;
3.6. Декларация за липса на свързаност по чл . 101, ал. ] 1 от ЗОП - оригинал по образец в
Приложение Ns 5— 1 стр., подписана;
3.7. Декларация за съответствие с критериите за подбор - оригинал по образец в
Приложение Ns 7— 3 стр., подписана;
3.8. Декларация за конфиденциалност — оригинал, не по образец на възложителя — 1
стр., подписана;
3.9. Предложение за изпълнение. Техническо предложение - оригинал по образец в
Приложение Ns 8— 5 стр., подписано на последната страница;
3.10. Ценово предложение - оригинал по образец в Приложение Ns 9— 3 стр., подписано
на последната страница ;
З .11. i':озгичественo-ствйксстна сже а kълі цсНзввто пред -fвжсние — оригинал, $ етр.,
подписана на последната страница;
3.12. Сертификат по ISO 9001:2008, валиден до 23.3.2015 г., на английски език без
превод — заверено копие, 1 стр.;
3.13. Сертификат по BS OHSAS 18001:2007, валиден до 9.3.2018 г., с област на
прилvжение : „Строцтедство , рсконструкция, ремQчт а жи чиніини , промишлени -и
инфраструктурни обекти, продажба на жилища" — заверено копие, 1 стр.;
3.14. Сертификат по ISO 14001:2005, валиден до 9.03.2018 г., с област на приложение :
„Строителство , реконструкция, ремонт а жилицщни , промишлени и инфраструктурни обекти,
продажба на жилища" — заверено копие, 1 стр.
В заключение на тази част на работата, с оглед на посоченото пo-гаре за всеки участник
комисията приема, че и трите оферти , включени във входящия регистьр, са получени до
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Протокол N 1 на комисията за провехсдане на обществена поръчка с предnаег: „Строително — ремонтни дейности за

изграждане на обект: „Природен център " — СУ „Нето Бончев " — гр. Панагюрише"

изтичането на крайния срок, преди тяхното отваряне от комисията са в непрозрачни опаковки
;плuкс3ве/ снеt~арушег-1а ця.чвст, зяпечазаtlи н с tсадписИ сч:гласuо посоченото вучсязяпията за
изготвяне на офертите.

Комисията продължи pa6ora, като извърши следното:
П. IIPOBEPKA ЗА ЛИIIСА НА ДОКУМЕПТИ Н/ЙЛИ НЕРЕДОВНОСТЙ С
СОЯ_!I, П въ3.1IожцЗ'г. ~ Я
[>,Г цFд ищСІв?1R,IFJИAТА .НА

В офертата на всеки участник следва да се съдържат документите и информацията,
определени в ЗОП, ППЗОП или изискани от възложителя в обявата, техническите
спецификации и указанияrл за обществената поръчка, включително съгласно изготвените
образци .

За установяване изпълнението на това комисията провери съответствието на
представените документи относно тяхната форма и съдържание , при което констатира
следното:
1. За Участник Ns 1—„Рапид-Еко Строй" ЕООД, гр. Панагюрище, EHK 203124941

Комисията провери актуалното състояние на участника по партидата му в тьрговския
регистьр, воден от АВп, от където е видно, че посочената в офертата правна форма е на

еднолично тьрговско дружество с ограничена отговорност, негов управител и едноличен
собственик на капитала е Ангел Петков Пецев, който е подписал декларациите и другите
документи в подадената от участник Ns 1 оферта.
При проверка на всеки от представените документи комисИята установи, че отговарят на

определените от закона и възложителя изисквания от формална страна, освен изрично
посоченото по-долу.
1.1. На първо място следва да се посочи, че в декларациите и всички документи, в които

се посочват индивидуализиращи данни за участника, като ЕИК е вписан Ns 230203124941,
квйтв с нvnрави,- сн, доквлкото вериuят с EНK 2031 2494 1.
1.2. Декларацията по чл. 97, ал. 5 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл . 54, ал . 1, т. 1, 2
и 7 от ЗОП е попълнена по образец — приложение N2 2, но в т. 1 и 2 от нейното съдържание

липсва уточнение на вярното обстоятелство, тьй като не е изпълнено указаноrо в скоби
невярното да се зачертае . С оглед на това по същество липсва декларирано обстоятелство дали
:тицето не е осъждаао .с -аіязла в жл_а приеъ~а или с рса ~иu итuра,-чо За по~ чените наказате.г~
СЪСТаВИ .

1.3. Декларацията по чл. 97, ал . 5 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл . 54, ал . 1, т. 3-5
от ЗОП е попълнена по образец — приложение Ns 3, но от нейното съдържание липсва
уточнение на вярното обстоятелство , тьй като не е изпълнено указаното в скоби невярното да се

зачертае. С оглед на това по същество липсва декларирано обстоятелство по т. 1, а именно
относно задълженията му за данъци и осигуровки и за неравнопоставеност.
1.4. Декларацията за съответствие с критериите за подбор по образец — приложение № 7
съдържа следните неточности , непълноти и други нередовности :

- в текста над думата „Декларирам" не е маркирано качеството, в което участва в
процедурата;
- относно критерия за подбор „Правоспособност за упражняване на професионална
дейност" изискването на възложителя съгласно р. II, т. б. ] от указанията е участникът да е
вписан в Централния професионален регистьр на строителя минимум за строежи I-sa група,
трета категория съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и

водене на Централния професионален регисrьр на строителя . Участник N2 1 не е посочил
съответствие с този критерйй , а е вписал „няма";
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Пртnкол Ns 1 на комисията за ировеждане ка обществена поръчка с предмет : „Строително — ремонтни дейноСги за
изграждане на обект: „Природен центьр " — СУ „Нешо Бончев" - гр. Панагюрище"

- относно критерия за подбор „Икономическо и финансово състояние" изискването на
възложителя , съгласно p. II, т. 6.2.2 от указанията е участникът да има минимален оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката - дейности, свързани със строителио-монтажни или
строително-ремонтни работи на строежи (жилищни , обшествено обслужващи или
промициени ), за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която
участникът е създаден или е започнan дейностга си, не по-малко от 80 000 (осемдесет хиляди )
лева. Участник Ns 1 не е посочил съответствие с този критерий, доколкото посоченият от него
специфичен оbорот за последните 3 финансови години е оnщо 75 х. лв., т. е. под минимanния
оборот, посочен от възложителя в обявата и указанията за участие ;
- относно критерия за подбор „Технически и професионanни способности": а/ т. 1- опит
изискването на възложителя , съгласно р. II, т. 6.3.1 от указанията е участникът да има опит в
изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката през послединте
5 гадини, считано ат датата на подаваяг на вфгрти, в успгшната нзпълнгrне •на най-малка 2
дейности с предмет и обем, еднакви или сходни с предмета на поръчката . Участник Ns 1 не е

посочил съответствие с този критерий, доколкото не е посочил поне две дейности съобразно
nпре ~ елението на възложите:пх за сходна дейиаст, а е вписал само „ремонтни дейности ", както
и за посочването на удостоверения за добро изпълнение е вписал „няма"; б/ т. 2- персонan е
•посочи.ч назшчието •на технически ръково,аител !но •бРа •пQсачване •на професионална
квалификация/ и трима работници, посочени поименно, но за експерт отговорник по качеството
и експерт отговорник по безопасност и здраве е вписал „няма", с което не отговаря на
минимаяното изиск$ане на възложителя съгласно р. II, т. 6.3.2 от указанията.
1.5. Участникът е представил декларация за конфиденциалност /не по образец на
►sь`sЈiйжriicГixi,

с пvхтй iiасмп `saцьЈIжC•rui •a riйгltри,цснций.wi
нй t кьм ВьsЈаижnтСТiн. ТйВа пс сс

изисква от възложителя , а съгласно p. III, т. 1, подт. 10 от указанията става въпрос за
декларация по чл . 102 от ЗОП за конфиденциалност на офертата на участника, което е оставено
на негова преценка и в свободен текст с посочване на конфиденциалната информация. От това

комисията счита, че представената от участника декларация не съставлява декларация за
3:е;;.~~.иHr:: ц f;, «`..
`L:З.n.п .пе пуп 102 лт 2Г1П

.°...~.а ,пч.°..Fъ {: а
,.°.е`Ра ::ред$."в й`F.^'. такавй

От направения задълбочен преглед на офертата на участника относно документите за
лично състояние и критериите за подбор, комисията установява, че има пълно неизпълнение на
критериите за подбор.

Комисията се запозна и с представеното от _участника qредложение за изпълнение и
техническо предложение, по отношение на който документ установи , че предложението за
изпълнение и техническото предложение е по образец — приложение Ns 8, но не отговаря на
условията на поръчката и изискванията на възложителя , тьй като :
- на първата страница относно ползването/неизползването на подизпълнител/и текстьт е

останал „няма да използваме /невя,рното се зачертава/, което не представлява ясно
волеизявление , но доколкото няма предетавени документи от и за подизпълнител може да се
приеме, че участникът не лредвижда ползването на подизпълнител;
- техническото предложение съдържа кратко, предимно декларативно представяне на
предложението на участника по основните точки на образеца;
- .С7Р • се .iSpPHc!TаQII Ti нцRец .Графц̀й зМ . изпълw енUе.п. л' .илРпл :е . сіцес тА..
. Р,un, йаr х y гsненк..P -нn»
-.sn~
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условие на възложителя към предложението за изпълнение.
- документът е представен по образеца в приложение Ns 8, не е посочено ползването на

подизлълнител;
- в техническото предложеине - част от предложението за изпълнение, относно

изискванията за представяне на подход и начин за изпълнение на поръчката участникът е
~

Праroкол № 1 на комисията за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Строително - ремонтни дейности за
изграждане на обект : „Природен центьр " - СУ „Нешо Бончев" - гр. Панагюриихе"

представил кратни текстове по т. 1.1, 1.2, 1.4 и 1.5, но по т. 1.3 няма никакъв текст, както и в
са .
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От установеното може да се заключи, че участник Ns 1, освен пропуски в представената
документи , вкл . в декларацията по обр. приложение 7, в последната е заявил изрично
неизпълнение на критерии за подбор, а именно относно правоспособност за улражняване на
професионална дейност няма вписване за определената категория строителство в ЦПРС, няма
изискуемия минимален оборот, няма посочен опит и необходимия персонал за изпълнение на
поръчката, както и е представил предложение за изпълнение, което не отговаря на изискванията
на възложителя в техинческите спеиификации .

Комисията счита, че този участник подлежи на отстраняване от участие, поради което

няма да изисква изправяне на нередовности , доколкото дори с представяне на коректни
декларации за лично състояние и някой от критериите за подбор, за критерия правоспособност
и оборот няма обективна възможност да бъдат постигнати посонените минимални изисквания,

както и същият е представил техническо предложение, което е непълно и не отговаря на
техническите спецификации и изискванията на възложителя .

2. За Участнии N_ 2-„РЕМСТРОй-IIТД" ЕООД, гр. Пловдив, EHK 160101866

Комисията провери акryалното състояние на участника по партидата му в търговския
регистьр, воден от АВп, от където е видно, че посочената в офертата правна форма е на
еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, негов управител и едноличен
собственик на капитала е Илия Тодоров Динев, който е подписan декларациите и другите
документи в подадената от участник Ns 2 оферта .
При проверка на всеки от представените документи комисията. установи , че отговарят на

определените от закона и възложителя изисквания от формална страна, освен изрично
посоченото по-долу.
2.1. Декларацията по чл. 97, ал. 5 от ЗОП за липса на обстоятелства ло чл. 54, ал . l, т. l, 2
и 7 от 3UI1 е попълнена по оt разец - приложение L, но в т. [ и L от нейното съдържание

липсва уточнение на вярното обстоятелство, тьй като не е изпълнено указаното в скоби
невярното да се зачертае . С оглед на това по същество липсва декларирано обстоятелство дали
лицето не е осъждано с влязла в сила присъда или е реабилитирано за посочеинте наказателни

състави .
,__.

4.4. vt нut; нv ивцьј)жлнис rv на ,цСкnцУицих iа sa иsri ьЛнСниС на xlтИ ic-pиrrre sгs iivцvvp - uv

образец - приложение N2 7, по-конкретно критерият „Технически и професионални
способности ":
а! т. 1- опит - изискването на възложителя , съгласно р. П, т. 6.3.1 от указанията е
участникът да има опит в изпълнението на строителство , идентично или сходно с предмета на

поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на оферти, в успешното
изпълнение на най-малко 2 дейности с предмет и обем, еднакви или сходни с предмета на
поръчката. В декларацията за изпълнение на критериите за подбор участникът е посочил, че
тази информация представя в отделна справка. Такава справка е лредставена, тя обхваща подълъг от допустимия период от 10 г., поради което и в изпълнение на чл . 63, ал. 1, т. 1, б ."а" от

3vii опиrьт от периода преди 9 юни 2012 r. няма да бъде вземан предвид от комисията при
преценка на изпълнението на изискванията, а именно дейностите от Ns 1 до Ns 57 от списъка.
Видно от справката, след игнориране на посочения период , надхвърлящ 5 г., в справката се
съдържат множествv други дейности, повече от минимално изискуемите от възложителя 2. Но в
този списък липсва информация за харатстера на дейностите с оглед тьрсеното от комисията
V~ V!
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настоящата поръчка, в т. ч. съобразно определеното от възложителя какво е сходна дейност, а
именно „дейности, сходни с предмета и обелrа на поръчката" включва „иsвършването на
7

Протокол Ns 1 на комисняга за тфовежцане нв обществева поръчиа с кфедмет: „С'[роитепно — ремонтни дейноСги за

изграждане на обекг: „Природен центьр" - СУ „Нешо Бончев" - гр. Панагюрище"

строително монтажни работи или строително-релюнтни работи на жилищни,
общественообGггужващи или емесени сгради, коитv да вклюцват наймаrско две от следните
групи ремонтни дейности: поставяне на настилки, мазацески работи, сухо строителство,
бояджийски работи, подмяна и поставяне на дограма, полагане на електро или BuK
инсталации ".
Комисията счита, че от така представения спиеък само от вписания предмет на
съответната дейност не може в достатьчна степен да се напnави извод за идентичност с
предмета на поръчката или за съответствие с гщтираното определеине на сходин деиности. При

съпоставка с описанието на изпълнението на строителките работи от представените
референцыи .комисията счита, че ае може .да .ириеме, че е налице необходимото сходство,

относно :
—

Г. екіите , зли°uтй -с•пройтеіuu
.
.sУаябоп.гуя .сй
~

~

~

.по u wcw г.от _ обт

~
пи

1а .Гlauwrwpuіце -

гробищен парк и училищна площадка, rьй като никой от тях не представлява сграда;
-

Обектьт хацппдна сграда, доколкото в рефереFп.jията от инж. Делчо Николов не е
посочено кога е извършено строителството , а само датата на референцията 10.12.2012
г. и съществува възможност строителството да е приключило преди посочения погОре макеимален 5-г. периОд;

Доколкото в референциите, издадеин от „Еверт лак" ЕООД на 25.08.2012 г. и „Дунапак
Родина" АД от 16.12.2014 г. има кратко посочване на характера на обекта на строителството и
момента на неговото приключване, то може да се очаква, че са налице посочените от
възложителя
минимално
изискуеми
две
дейности.
Същевремеино
строителните

дейности/строителния обект са доста общо посочеин и комисията не може да установи с
необходимаrа сигурност дори за тези две дейности, че отговарят на определения от
възложителя обхват - да „включват наймалко две от следните групи ремонтни дейности:
поставяне на настипки, мазацески работи, cyxv строителство, бояджийски работи, подмяна
и nоставяне на догра.ма, полагане на електро или BuK инсталации. "

С оглед на казаното по-горе, комисията указва на участника да предетави нова
декларация по образеца в приложение 7 или нова справка за опита си, която да съдържа поне
две дейности, еднакви или сходин с предмета на поръчката, като тези деиности са описани по

начин, даващ възможност да се установи изпълиението на изискванията. съобразно
определеното от възложителя . В допълнеине на изложеното по този въпрос комисията обръща
внимание на референциите , които не се изискват на етап участие, но участникът, определен за
изпълиител, преди сключаането на договор е длъжен да представи посочените в офертата му
удостоверения за добро изпълнеине, които трябва да отговарят на чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а
именно да съдържат стоиността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и

обема, както и дали е изпълиено в сьответствие с нормативните изисквания. Комисията не
j%стаriоьлда л "лрGцCтaьGпrtrvлдtм vфrvfrtc'и'Fci рс-форсfiiдFFi'q,
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б/ професионална квалификация , която се доказва по отношеине броя, образованието и
професионалиата. квалификация на екипа в съответствие с определените от възложителя

изисквания, като от представената информация на стр. 11 от декларацията за изпълнение на
критериите за подbор относно посоченото за членовете ка екипа се установява:
-

За ръководителя на екипа - лицето е посочено като строителен техник „Строителство
и архrатектура" с дъ,пъг трудов Стаж и трудов договор от 2007 г,, ыо няма информатцыт
относно образованието му /Диплом с номер, година и учебно заведеине/, както и
относно изискването да има „опит като технически ръководител в изпълиението на
поне 2 ( две ) строителин дейности, включващи основен или текущ ремонт на
8

Праткол 1 на комисията зя прозехццане на обществена поръчка с предмет: „Строително - ремонтни дейности за
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жилищна, адлgпiистративна или смесена сграда, поне едната от които дейности да
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работи в обквата на работите, посочеин в количествената сметка от техническите

спецификации", поради което е необходимо информацията. да бъде допълиена
nn оcHn ПОсоченото изискване за това лиццв;

-

За експерт отговорник по качеството - лицето е посочено като строителен техflик
пит~.пспВn _и

і :гх~улпл ~ тахс_ .L_5 г-; иг. ынма .инфпрмас~ия .птЕглснn

образованието /Диплом с номер, година и учебно заведеине%, както и дали има
изискуемия опит като отговорник по качеството не лo-малко от 3 (три) години unu в
изгlълнението на поне 2 (две) строителнн дейности, вкзночвагци основен или текуlц
ремонт на жилищна, адмиинстративна или смесена сграда, поне едната от които
дейности да включва довършителни или ,ремонтин .работи;
-

За експерт координатор по безопасност и здраве - лицето е посочено като инженер с
трудов стаж 29 г., но няма информация относно образоваинето /Дитиом с номер,
година и учеfяо заведение/, кактп и дали има изискуемия опит минимум 3 (три)
години като координатор по безопасност и здраве или опит като координатор по
безгътогт ал зпrаР .и изп~пУ
иеъплетп 1ла .~ъе 2,(,п,в .).£_трои:Ргnии дейтногти, г_.аъrалии
със строителнo-монтажни или строителнo-ремонтни работи.
-

За изправяне на нередовностите в представянето на информацията относно
изискванията за. екипа комисията. указва на участlппса да предеzави липсващата информация ,
като я попълин на съответно място в декларацията по образец приложеине 7. Посочената в
_._ .. ipxvьi_~ —,
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за изпълинтел, е длъжен да представи преди сключва.нето на договор за доказване изпълнеинето
на посочените минималин изисквания към персонала — копия от днпломи, удостоверения и др.
~

~.~

~

~

2.3. Участникът е представил декларация за конфиденциалиост /не по образец на
нъзложителя/, с която псема задължения за конфиденцналиост относно предоставената му
информация и документи по повод изпълиеинето на договора. I акава не се изисква от
възложителя , а съгласно р. III, т. 1, подт. 10 от указанията става въпрос за декларация по чл. 102
от ЗОП за конфиденциалност на офертата на участника , което е право на участника, поради

което е оставено на негова преценка дали да представи /в свободен текст с посочване на
конфиденциалната информация! итпли не. От съдържаинето на представената от участинка
-- нци
---- ~---- -цсiаiйlпхц~х icйn~nr~rn ~~чrrсц, чС ~вгцtrrn н~ ~ei:t7fк~ьnra дtt=~htp~ tйн ~с кtтнtр-~
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102 от ЗОП и няма да бъде взета лредвид като такава.
Комисията. извърши проверка в публичната база данни на вписаните строители в ЦПРС,
от която се установява, че участникът е вписан под Ns 1 60 1 0 1 866 sa строежи първа група, трета
— пета категория, което съответства на декларираното от него.

З. За Участник № 3—„Дан 92" EOOJ.y гр. Слнвен, ЕИК 119590320
Комисията проsери актуалиото състояние на участника по партидата му в тьрговския
региетър, $оден от АВп, от къдвто е видно, че пскочената в офвртата правна форма на
еднолично тьрговско дружество с ограничена отговорност отroваря ка статута му в търговския
регистър, негов .уцравител и едноличен собственик на капитала е Динка Иванова Йорданова,
ко lто е подписала декларациите и другите документи в подадената от участник Ns 3 оферта.
При проверка на всеки от представеинте документи комисията установи, че отговарят на
~

определените от закона и възложитепя изисквания от форыалиа страна, освен изрично
посоченото по-долу.
3.1. Декларацията по чл. 97, ал. 5 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2
и 7 от ЗОП е попълиена по образец — приложеине № 2, но в т. 1 и 2 от нейното съдържание

липсва уточнеине на вярното обстоятелство, rьй като не е изпълиено указаното в скоби
~
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невярното да се зачертае . С оглед на това по същество липсва декларирано обстоятелство дали
лицето не е осъждано с влязла в сила присъда или е ,реабилитирано за посочените наказателни
състави .
3.2. Декларацията по чл . 97, ал. 5 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл . 54, ал . 1, т. 3-5
от ЗОП е попълнена по образец — приложение No 3, но от нейното съдържание липсва
уточнение на вярното обстоятелство, тьй като не е изпълнено указаното в скоби невярното да се
sачертае . С оглед на това по същество липсва декларирано обстоятелство по т. 1, а именно
ОТпiп.пv зaдпјитiriлia my к"s апдц'rt п ari,пiуNvллп "п sп ппппinпп аопС.пirа:i.
3.3. Декларацията за съответствие с критериите за подбор па образец — приложение № 7
съдържа следните неточности , непълноти и други нередовности :
а/ относно изискването за правосnособност за упражняване на професионална дейност е
вписано „първа група — трета до пета категория", но не е посочено удостоверението за влисване

_
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ЦПРС се установява, че няма вписан строител с фирменото наименование и ЕИК на този
участник;

б/ относно изискването за доказване на минимални технически и професионални
способности :
- По т. 1- опит от изпълнени през последните 5 години дейности с предмет и обем,
еднакви или сходни с предмета на поръчкаrа, е посочено само „редица промишлени и жилищни

сгради", без да са конкретизирани поне две дейности, отговарящи на определеното от
възложителя изискване, както и няма посочено нито едно удостоверение за добро изпълнение
от възложители на изпълнени дейности;

- По т. 2 относно персонал с професионална квалификация е посочено наличие на
технически ръководител с име и трудов договор и отговоринк по безоласност и здраве с име и
договор от 2005 г., както и имената и квалификацията на 6 работници , но за позицията

отговорник по качеството изрично е посочено „няма"
3.4. Участникът е представил деклапация за конфиденииалиост /не по обnазеи на
възложителя/, с която поема задължения за конфиденциалност относно предоставената му
информация и документи по повод изпълиението на договор с възложителя. Такава не се
изисква, а съгласно p. П-!, т. l, подт. 10 от указаниата става въпрос за декларация по чл. 102 от
ЗОП за конфиденциалност на офертата на участника, което е право на участника, поради което

е оставено на негова преиенка дали да представи /в свободен текст с посочване на
конфиденциалната информация/ или не. От съдържанието на представената от участника
декларация комисията счита, че същата не съставлява декларация за конфиденциалност по чл.
102 от ЗОП и няма да бъде взета предвид като такава.

От направения задълбочен преглед на офертата на участника се установяват посочените
неизправности от формална и съдържателна страна.

За да лрецени дали да изиска изправяне на посочените по-горе нередовности относно
документите за лично състояние и критериите за подбор, комисията се запозна и с
представенотд от участника предложение за изпълнение и техническо предложёние, по
отношение на който документ установи следното :
- документът е представен по образеца в приложение № 8, не е посочено ползването на

подизпълнител ;

- s техническото предложение — част от предлоэкението за изпълнение, относно
изискванията за представяне на подход и начин за изпълнение на поръчката участникът е
представил кратки текстове по т. 1.1, 1.2, 1.4 и 1.5, но ло т. 1.3 няма инкакъв текст, както и в
документа е посочено, че се прилага линеен график, но такъв не е предсrлвен.
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Може да се обобщи, че участник Ns З освен пропуски в представените документи,

включително в декларацията по обр. приложение 7, в последната изрично е заявил
неизпълнение на един от критериите за подбор, определени от възложителя, а именно относно

персонала за изпълнение на поръчкаrл — експерт отговорник по качеството, и е представил
предложение за изпълнение, което не отговаря на изискванията на възложителя в техническите

спецификации .

Поради установеното комисията счита, че този участник слелва да бъде отстранен от
участие, поради което няма да изисква изправяне на нередовности, доколкото дори с
представяне на коректни декларации за лично състояние и критерии за подбор, същият е
представил техническо предложение, което е непълно и не отговаря на техн.ическите
спеиификаиии и изискванията на възложителя .

Комисията указва на участник Ns 2 да представи допълнително документи с отстранени

установените и посочени пo-горе нередовности относно лично състояние и критериите за
подбор, а именно :
1/ Нова декларация по чл. 97, ал. 5 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1,
2 и 7 от ЗОП по об.разец — приложение Ns 2, като в т. 1 и 2 от нейното сьдържание уточни

вярното обстоятелство;
2/ Нова декларация за изпълнение на критериите за подбор - по образец — приложение Ns
7, в която попълни в необходимата степен информацията отжэсно опита от изпълнението на

минимум две еднакви или сходни с предмета на поръчката дейности и относно липсващите
данни за опvепелените от него .дъководител на екип и двама експецти.
Промените на участника не трябва да водят до промяна на техническото предложение и
бъдат
представени по начин, недопустим от ЗОП, ППЗОП и указанията на възложителя.
да
На основание чл. 54, ал . 9 от ППЗОП участник Ns 2 може да представи на комисията
новите документи в срок до 5 работни дии от получаването на наетоящия протокол, който

да бъде предоставен на възложителя за одобрение и публикуване в профила на купувача и
изпратен до участниците в поръчката в същия ден с придружително писмо от председателя на
комисията .

Комисията ще продължи своята работа след изтичане на срока за допълнително

представяне на документи относно съответствието на участнин N9 2 с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор .
С:,zед прикпюцване на работата на ко,мисията председателят на комисията предаде на
възчожнтеля плнковете с vфертите на уцастниците за сьхрапение, какrrео и настояи~ ият
протокол , подписан от всицки иленове на коиисията без осvбено мнение.

КОМиСНЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ и КЛ СИРАНЕ НА ОФ

IIредседател :
Емилия Петкова, юрист

—

Членове:
Инж. Антоан Варадинов

—

Анна Горинова-Христова —
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