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ПРОТОКОЛ№2
от работата на комисия, назначена със Заповед № 042/12.04.2016 г. за разглеждане, оценка
и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на Глава Осма "А" от ЗОП с предмет: "Изготвяне на прединвестиционни
проучвания за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливащите се
замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне на Работен проект“
Днес, 26.04.2016 г., в 14,00 часа на основание Заповед № 042/12.04.2016 г. за назначаване
на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в горепосочената процедура, в офиса
на “Екоинженеринг-РМ” ЕООД се събра комисия в състав:
1. адв. Ива Ботева – правен консултант на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД
2. инж. Славче Ръсина - Експерт "ПП" и отговорник ЗБУТ
3. инж. Светлин Веселинов - Експерт Инвеститорски контрол
със задача да разгледа постъпилите допълнителни документи съгласно Протокол № 1/
22.04.2016 г. на Комисията.
І. Комисията по провеждане на процедурата констатира следното:
Протокол № 1/22.04.2016 г. е публикуван в Профила на купувача на 25.04.2016 г. и е
изпратен до участника - "Инфрапроектстрой" ЕООД на същата дата, като е определен срок за
получаване на допълнителните документи - 3 работни дни от получаване на протокола съгласно
изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.
В определения срок участникът е представил в запечатан плик с надпис:
- Допълнение на оферта - с вх. № Вх-167/26.04.2016 г., 9.33 ч.
ІІ. Комисията отвори допълнително представените документи за доказване на
технически възможности и квалификация съгласно изискванията на Възложителя,
посочени в Протокол № 1/22.04.2016 г. по т. III.1 и т. III.3.
По т 1. Участникът е представил по т.1 Удостоверение за добро изпълнение с изх. №
9/05.04.2016 г. от Консорциум "ЕРС-Хидро", гр. София, тел. 02/975 01 35 в качеството му на
възложител по договор с предмет "Изготвяне на работни проекти (чертежи и детайли) за
градска пречиствателна станция за отпадни води - гр. Ботевград и съпътстваща
инфраструктура към нея", с изпълнител на договора - "Инфрапроектстрой" ЕООД.
Удостоверението за добро изпълнение съдържа стойността, датата, на която е приключило
изпълнението, вида и обема на услугата, както и дали е изпълнена в съответствие с
нормативните изисквания; съдържа дата и подпис на издателя и данни за контакт.
Комисията, в рамките на правомощията си по чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП (отм.) провери
заявените от участника данни чрез проверка в Регистъра на обществените поръчки при АОП и
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установи, че на 25.04.2013 г. Община Ботевград е изпратила Обявление за възложена поръчка
по Директива 2004/18/ЕО, преписка 00257-2012-0011 с предмет: " Изпълнение на инженеринг
на ГПСОВ-Ботевград и частично изграждане на битова канализация в кв. "Зелин". Поръчката е
възложена от Община Ботевград с решение от 03.04.2013 г. на Консорциум "ЕРС-Хидро". В
тази връзка, Комисията прецени информацията, заявена от участника и посочена
удостоверението за добро изпълнение за доказваща съответствието на техническите
възможности на участника с изискването на Възложителя за минимум 1 обект с предмет,
сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка, изпълнен от участника през последните
три години, считано от датата на подаване на офертата.
По т. 3. Участникът е представил заверено копие от сертификат за система за управление
на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват: Консултантска и проектантска
дейност в областта на инфраструктурни обекти: пътища, жп линии, депа за битови отпадъци,
пречиствателни станции, канали, водопроводни мрежи, хидромелиоративни съоръжения,
корекции на реки, геодезия в строителството, енергийни съоръжения. Консултантска дейност,
свързана с управление на проекти. Сертификатът е валиден до 21.07.2018 г.
Във връзка с допълнително представените документи от участника, Комисията прецени,
че същият отговаря на изискванията на Възложителя за технически възможности и продължи с
оценката на офертата му.
ІІІ. Комисията пристъпи към оценка на офертата по критерий "икономически найизгодна оферта".
1. Показател ПТ1 - Предлагана цена.
Комисията след като установи в Протокол № 1/22.04.2016 г., че ценовото предложение
на "Инфрапроектстрой" ЕООД не надвишава прогнозната стойност на поръчката - 40 000 лв.
без ДДС, и предвид, че няма други постъпили оферти, оцени предложението с максималния
брой точки по показател ПТ1- 40 точки.
2. Показател ПТ2 - Предложение за изготвяне на предварителни проучвания с
тежест - 60 % в КО и максимална стойност - 60 точки.
Комисията, след като разгледа обстойно и обсъди Техническото предложение на
участника, установи, че:
- Предложението включва описание на всяка една от дейностите (включително
поддейности), съгласно Заданието за проектиране, Техническите спецификации и изискванията
на Възложителя и приложимата нормативна база.
- Описани са конкретните стъпки за изпълнението на всяка една от дейностите - описани
са три поддейности (изготвяне на прединвестиционни проучвания, изготвяне на
уведомление за инвестиционно намерение и изготвяне на задание за проектиране и
работен проект, като са описани и конкретните стъпки за изпълнението на
поддейностите).
- Представен е начинът на организиране на работата по изпълнение на дейностите по
поръчката;
- Разписани са отношенията и взаимовръзките както между отделните експерти от екипа
на изпълнителя, така и с останалите участници в работата по проекта, както и с
Възложителя, в съответствие с изискванията на Възложителя, чрез представените схеми
на връзките в екипа на изпълнителя и възложителя, схеми на връзките между
възложителя, Инфрапроектстрой и останалите участници (администрации, собственици
и др.), схеми на връзките в екипа на изпълнителя
Във връзка с гореизложеното, Комисията оценява участника по показател ПТ2 със 60
точки.
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3. Комплексна оценка (КО)
Комплексната оценка на участника Инфрапроектстрой ЕООД е равна на сбора от
оценките по показатели ПТ1 и ПТ2, а именно - 100 точки.
IV. В резултат на проведеното разглеждане и оценка, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Предлага на Възложителя да сключи договор с предмет: "Изготвяне на
прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и
пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне
на Работен проект“ с "Инфрапроектстрой" ЕООД.
Комисията приключи своята работа на 26.04.2016 г. в 16.32 ч. и предаде протокола на
Възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация.
Приложение: Протокол № 1/22.04.2016 г.
К О М И С И Я:

ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД
1. ............п...........................
/ адв. Ива Ботева /

2. …………п……………
3. .....................п................
/ инж. Славче Ръсина /
/ инж. Светлин Веселинов /
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