ПРО ТОКОЛ
№ 1.2./27.04.2016г.
от заседание на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:„Почистване и текущ ремонт на отбивен канал за
високи води от Манастирско дере към обект „Хвостохранилище Бухово”, гр.
Бухово“.
Днес, 27.04.2016 г. в 12:00 часа, в зала № 317 на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД,
находяща се в гр. София, бул. „Ситняково“ № 23, трети етаж, в изпълнение на Заповед №
044/14.04.2016г. на Управителите на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД и във връзка с Решение
№ 2/16.03.2016 г. за откриване на процедура за обществена поръчка на Управителите на
„Екоинженеринг – РМ“ ЕООД с горецитирания предмет, се събра комисия в състав:
1. Валентина – Правоспособен юрист
2.инж.Славче – Експерт „Програми и проекти”
3. инж. Светл - „Експерт инвеститорски контрол“
4. инж. Атана – „Ръководител направление ПТД“
5. Радка Борис – Технически секретар

Чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:
Членове:

Резервни членове: 1.Дичко Диков - Експерт „Консервация на ОС“
2. Ива Ботева – Правен консултант
В работата на комисията встъпи редовния член инж. ............. – „Ръководител
направление ПТД“, който попълни декларация по чл. 35 от ЗОП, неразделна част от
настоящия протокол. На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, комисията пристъпи към
разглеждане на документите, съдържащи се в Плик № 1 „Документи за подбор“ от
офертите на участниците за съответствие с поставените от Възложителя критерии за
подбор. От извършената проверка се констатира следното:
1. За участника „Енерго Ремонт Строй” ЕООД:
При извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик№ 1 от офертата
на участника, не се констатираха липса на документи, и/или несъответствие с критериите
за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, поставени от
Възложителя.
2. За участника „Пирдопинвест“ ЕООД:
2.1.Участникът е представил Списък на документите и информацията, съдържащи се в
офертата на участника, като в така представения списък са посочени само документите и
информацията, съдържащи се в Плик № 1 „Документи за подбор“, но липсва описание на
документите и информацията, съдържащи се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката и Плик № 3 “Предлагана цена“, каквото е изискването на Възложителя,

съгласно Документацията за участие, Раздел VIII „Съдържание на офертата“, във връзка с
чл. 56, ал. 1 от ЗОП.
Предвид гореизложеното, „Пирдопинвест“ ЕООД следва да представи нов Списък
на документите и информацията, съдържащи се в офертата му, в който следва да се
включат, освен документите и информацията, съдържащи се в Плик № 1 „Документи
за подбор“, и документите и информацията, съдържащи се в
Плик № 2
„Предложение за изпълнение на поръчката, както и съдържанието на Плик № 3
“Предлагана цена“.
2.2.Участникът е представил подписан и подпечатан Списък на строителството,
изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,
сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) – Образец Приложение № 8
от Документацията за участие, като същият не е изготвенсъгласно изискванията на
Възложителя, съдържащи се в раздел III. 2.3.) от Обявлението за обществена поръчка,
както и в т. 38 от Раздел X „Представяне, приемане и отваряне на офертите“ от
Документацията за участие,а именно: „При изготвяне на офертата всеки участник
трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.“ във връзка с т.
25 от Раздел VIII „Съдържание на офертата“: „Офертата и приложенията към нея се
изготвят по представените в документацията за участие образци“.Така представеният
списък не е надлежно попълнен и липсва информация, относно:
- Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените
строително-монтажни работи (СМР), обект (предмет), в качеството на главен изпълнител,
участник в обединение или подизпълнител е изпълнил обекта, извършен дял от общия
обем работи и други);
- Дата на приключване на изпълнението на строителството;
- Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова).
Предвид гореизложеното, „Пирдопинвест“ ЕООД следва да представи
надлежно попълнен Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет)
години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката
(по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) – Образец Приложение № 8 от Документацията за
участие, в който списък да се съдържа информация относно: вид и място на
изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените строително-монтажни
работи (СМР), обект (предмет), в качеството на главен изпълнител, участник в
обединение или подизпълнител е изпълнил обекта, извършен дял от общия обем
работи и други); дата на приключване на изпълнението на строителството; лице, за
което е изпълнено строителството (ако има такова), както и надлежно попълнена
колона запрофесионалната квалификация (направление, година на придобиване, №
на издадения документ, издател).
2.3.Участникът е представил подписана и подпечатана Декларация – Списък на
служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената
поръчка – Образец Приложение № 9 от Документацията за участие, като същата не е
изготвена съгласно изискванията на Възложителя, съдържащи се в раздел III. 2.3.) от
Обявлението за обществена поръчка и в Документацията за участие - т. 38 от Раздел X
„Представяне, приемане и отваряне на офертите“ от Документацията за участие, а именно:

„При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от Възложителя условия.“. В така представената декларация - списък не е
попълнена и липсва информация за експертите/служителите, относно:
- професионален опит - длъжност, основни функции (за ръководител проект и
технически ръководител, предложени от участника);
- специфичен опит по изискванията на Възложителя (период, длъжност, основни
функции, участие в проекти/обекти) – за всички предложени от участника
специалисти/експерти.
Предвид гореизложеното, „Пирдопинвест“ ЕООД следва да представи
надлежно попълнена Декларация – Списък на служителите/експертите, които
участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – Образец
Приложение № 9 от Документацията за участие, в която трябва да се съдържа
изискуемата от Възложителя информация относно професионален опит - длъжност,
основни функции (за ръководител проект и технически ръководител) и специфичния
опит по изискванията на Възложителя (период, длъжност, основни функции, участие
в проекти/обекти) – за всички специалисти/експерти предложени от участника.
2.4.Участникът е представил подписана и подпечатана Декларация – Списък на
служителите/експертите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка –
Образец Приложение № 9 от Документацията за участие, като видно от същата
предложените от участника служители/експерти са посочили като последна месторабота
„Пирдопинвест“ ЕООД. От друга страна служителите/експертите са попълнили
Декларации по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт - Образец Приложение № 10.
Съгласно т. 5.3. от Раздел V.„Изисквания по чл. 49 от ЗОП и минимални изисквания за
техническите възможности и квалификацията на участниците в обществената поръчка“ от
Документацията за участие: „В случай, че експерта/ите, посочени в декларацията –
списък по буква „а“ не е служител/работник на участника, то този експерт представя
Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно образеца
(Приложение № 10)“. Налице е противоречие в така представените от участника
документи, относно правоотношението/ята, в които се намират служителите/експертите с
участника в обществената поръчка.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП,
„Пирдопинвест“ ЕООД следва да представи разяснения относно предложените от
него за изпълнение на обществената поръчка експерти - дали същите са негови
служители/работници или участника ще използва ресурсите на трети
лица.Разясненията следва да бъдат представени, в срок от 5 (пет) работни дни,
считано от получаването на настоящия протокол, като следва да бъдат входирани в
деловодството на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД, адресирани до председателя на
комисията.
Разясненията да се представят в запечатан непрозрачен плик на който следва
да бъде обозначено следното: Разяснения по заявени от „Пирдопинвест“ ЕООД
данни, съдържащи се в Плик № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“. Върху плика се
изписва пълното наименование на настоящата процедура, както следва:
„Почистване и текущ ремонт на отбивен канал за високи води от Манастирско дере

към обект „Хвостохранилище Бухово”, гр. Бухово“, както и наименование, адрес,
телефон и факс на участника.
3. За участника „Инфратрансконсулт“ АД:
3.1. Участникът е представил подписан и подпечатан Списък на строителството,
изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,
сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) – Образец Приложение № 8
от Документацията за участие, като същият не е изготвен съгласно изискванията на
Възложителя, съдържащи се в раздел III. 2.3.) от Обявлението за обществена поръчкаи в
Документацията за участие, т. 38 от Раздел X „Представяне, приемане и отваряне на
офертите“, а именно: „При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се
придържа точно към обявените от Възложителя условия.“ във връзка с т. 25 от Раздел
VIII „Съдържание на офертата“: „Офертата и приложенията към нея се изготвят по
представените в документацията за участие образци“. В така представеният списък
липсва информация относно:вид и място на изпълненото строителство (обект (предмет), в
качеството на главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител е изпълнил
обекта, извършен дял от общия обем работи и други).
Предвид гореизложеното, „Инфратрансконсулт“ АДследва да представи
надлежно попълнен Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет)
години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката
(по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) – Образец Приложение № 8 от Документацията за
участие, в който списък да се съдържа информация относно: вид и място на
изпълненото строителство (обект (предмет), в качеството на главен изпълнител,
участник в обединение или подизпълнител е изпълнил обекта, извършен дял от
общия обем работи и други).
3.2.Участникът е представил подписана и подпечатана Декларация – Списък на
служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената
поръчка – Образец Приложение № 9 от Документацията за участие, като същата не е
изготвена съгласно изискванията на Възложителя, съдържащи се в раздел III. 2.3.) от
Обявлението за обществена поръчка и в т. 38 от Раздел X „Представяне, приемане и
отваряне на офертите“, а именно: „При изготвяне на офертата всеки участник трябва да
се придържа точно към обявените от Възложителя условия.“ във връзка с т. 25 от Раздел
VIII „Съдържание на офертата“: „Офертата и приложенията към нея се изготвят по
представените в документацията за участие образци“ от Документацията за участие.В
така представената декларация - списък не е попълнена и липсва информация за
експертите/служителите, относно професионалния опит на предложените за изпълнение на
обществената поръчка специалисти/експерти –месторабота, период, длъжност, основни
функции.
Предвид гореизложеното, „Инфратрансконсулт“ АДследва да представи
надлежно попълнена Декларация – Списък на служителите/експертите, които
участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – Образец
Приложение № 9 от Документацията за участие, в която трябва да се съдържа
изискуемата от Възложителя информация относнопрофесионалния опит на

предложените за изпълнение на обществената поръчка специалисти/експерти –
месторабота, период, длъжност, основни функции.
3.3. Участникът е представил подписана и подпечатана Декларация – Списък на
служителите/експертите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка –
Образец Приложение № 9 от Документацията за участие, в която липсва информация
относно професионалната квалификация на координатор по безопасност и здраве - КБЗ
(направление, година на придобиване,№ на издадения документ, издател) във връзка с
изискването на Възложителя, съдържащо се в т. 5.3. , буква „В“ от Раздел V.“Изисквания
по чл. 49 от ЗОП и минимални изисквания за техническите възможности и квалификацията
на участниците в обществената поръчка“ от Документацията за участие: „Лицето,
предложено за позицията КБЗ следва да притежава удостоверение за завършен курс или
друг документ, който дава възможност за заемане на такава позиция“.
Предвид гореизложеното, „Инфратрансконсулт“ АД следва да представи
надлежно попълнена Декларация – Списък на служителите/експертите, които
участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – Образец
Приложение № 9 от Документацията за участие, в която трябва да бъде посочена
информация относно професионалната квалификация на експерта/служителя
„Координатор по безопасност и здраве - КБЗ (направление, година на придобиване, №
на издадения документ, издател)“.
4. За участника „Мегаинвест – холд“ ЕООД:
4.1.Участникът е представил подписан и подпечатан Списък на строителството,
изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,
сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) – Образец Приложение № 8
от Документацията за участие, като същият не е изготвен съгласно изискванията на
Възложителя, съдържащи се в раздел III. 2.3.) от Обявлението за обществена поръчкаи в т.
38 от Раздел X „Представяне, приемане и отваряне на офертите“, а именно: „При
изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
Възложителя условия.“ във връзка с т. 25 от Раздел VIII „Съдържание на офертата“:
„Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията
за участие образци“ от Документацията за участие.В така представеният списък липсва
информация относно: в качеството на главен изпълнител, участник в обединение или
подизпълнител е изпълнил обекта, извършен дял от общия обем работи и други.
Предвид гореизложеното, „Мегаинвест – холд“ ЕООД следва да представи
надлежно попълнен Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет)
години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката
(по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) – Образец Приложение № 8 от Документацията за
участие, в който списък да се съдържа информация относнов качеството на главен
изпълнител, участник в обединение или подизпълнител е изпълнил всеки един от
посочените обекти, извършен дял от общия обем работи и други.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 68, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от Закона за
обществените поръчки, настоящият протокол се изпраща (в деня на публикуването му в
Профила на купувача на Възложителя) до участниците в процедурата с указания, в срок от
5 (пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да бъдат
представени описаните в него документи и отстранени констатираните несъответствия,
които да бъдат входирани в деловодството на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД, адресирани
до председателя на комисията.Участниците може в съответсвие с изискванията на
възложителя, посочени в обявлението, да заменят представени документи или да
представят нови, с които смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя
критерии за подбор.
Документите да се представят в запечатан непрозрачен плик на който следва да
бъде обозначено следното: Допълнение към Плик № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“.
Върху плика се изписва пълното наимено на настоящата процедура, както следва:
„Почистване и текущ ремонт на отбивен канал за високи води от Манастирско дере към
обект „Хвостохранилище Бухово”, гр. Бухово“, както и наименование, адрес, телефон и
факс на участника, който представя изисканите от комисията документи.
Комисията приключи своята работа в 13:20 часа, като заседанието беше закрито.
Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията без особени мнения.
Приложение:
1. Приложение № 1– Декларация по чл. 35 от ЗОП от член на комисията – 1 брой.

Чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:
Чл.2 от ЗЗЛД
..........................:
…………/п/……….
Членове:
............................: ………/п/…………..
.............................: ………../п/………..
...............................: ………………./п/…………
........................: …………/п/……………..

