УТВЪРДИЛИ: /П./
инж. Луко Маринов
Управител

/П./
инж. Вельо Илиев
Управител

ПРОТОКОЛ
от работата на комисия, назначена със Заповед № 078/14.07.2016 г. , изменяща Заповед №
068/23.06.2016 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за
възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез обява за събиране на
оферти по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: "Ремонтно-възстановителни работи на обект:
ЕТД Балкан ООД. Техническа ликвидация на хоризонтални минни изработки и подземен шахтов
комплекс. Укрепване и затваряне на отворени минни изработки. Подобекти: Щолна 3/ Участък
"Пробойница"; Щолна 3а/ Участък "Пробойница"; Щолна 4/ Участък "Пробойница"; Щолна 5
/Участък "Хижата"; Щолна 6/Участък "Еленов дол".

Днес, 15.07.2016 г., в 14:00 часа на основание Заповед № 078/14.07.2016 г., изменяща Заповед №
068/23.06.2016 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. инж. Атанас Меченов - Ръководител направление "ПТД"
2. инж. Светлин Веселинов - Експерт "Инвеститорски контрол";
3. адв. Ива Ботева – правен консултант на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД

със задача да разгледа постъпилите оферти в срок до 17:00 часа на 14.07.2016 г., за участие в процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонтно-възстановителни работи на обект: ЕТД
Балкан ООД. Техническа ликвидация на хоризонтални минни изработки и подземен шахтов
комплекс. Укрепване и затваряне на отворени минни изработки. Подобекти: Щолна 3/ Участък
"Пробойница"; Щолна 3а/ Участък "Пробойница"; Щолна 4/ Участък "Пробойница"; Щолна 5
/Участък "Хижата"; Щолна 6/Участък "Еленов дол.

І. Комисията по провеждане на процедурата констатира следното:
Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП е публикувана в Профил на купувача на интернет страницата на
"Екоинженеринг-РМ" ЕООД: www.ecoengineering-rm.bg на 23.06.2016 г. На същата дата е изпратена до
АОП Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по
чл. 20, ал. 3 от ЗОП. В обявата и информацията е определен първоначален срок за представяне на оферти
до 17:00 часа на 01.07.2016 г.

В последния ден от срока за получаване на оферти е постъпило искане за разяснения с вх. №
247/01.07.2016 г. Във връзка с постъпилото искане и спазвайки забраната обективирана в чл. 33, ал 2 от
ЗОП, разясненията да се изпращат не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти,
Възложителят е удължил първоначално обявения срок до 08.07.2016 г.
В рамките на удължения срок е постъпила само една оферта от Участник: "Енерго Ремонт Строй"
ЕООД. Същата е заведена в деловодството на Възложителя с вх. № ПООП-052/08.07.2016 г.
С оглед на обстоятелството, че към датата на изтичане на удължения срок не са постъпили повече
оферти, Възложителят на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП е удължил срока за представяне на оферти до
17:00 часа на 14.07.2016 г., за което е представил в АОП и публикувал в профила на купувача
Информация по образец на 11.07.2016 г.
В рамките на повторно удължения срок за представяне на оферти не е постъпила оферта от друг
участник, поради което на основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на
офертата за участие в процедурата на единствения участник - "Енерго Ремонт Строй" ЕООД, постъпила
на 08.07.2016 г. в 11:55 ч.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и отвориха офертата.
На заседанието е присъствала Румяна Ангелова Кузева - представител на "Енерго Ремонт Строй"
ЕООД. Същата е представила копие на нотариално заверено пълномощно от управителя на дружеството.

IІ. Комисията продължи работата си с разглеждане на офертата при условията на ЗОП и
ППЗОП.
На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение
на участника. Предложената цена е 129 498,80 (сто двадесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и
осем и осемдесет) лева без ДДС, като стойността не надхвърля прогнозната стойност от 130 000 лв. без
ДДС, посочена от Възложителя в Информацията за публикувана в профила на купувача обява за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
Комисията разгледа и обсъди подробно представените от участника документи, доказващи
съответствието с поставените от Възложителя изисквания към участниците, посочени в Обявата по чл.
187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти и установи следното:
1. Участникът е представил надлежно изготвена Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса
на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т.2 и т. 7 от ЗОП – Образец № 2 към обявата.
2. Участникът е представил надлежно изготвена Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса
на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т.4 и т. 5 от ЗОП – Образец № 3 към обявата.
3. Офертата съдържа заверено копие на сертификат за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2008, валиден до 15.05.2019 г., в съответствие с изискването на Възложителя по т. 1.1. от Раздел II
на Обявата по чл. 187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти.
4. Участникът е представил заверено копие на Удостоверение № IV – TV 007565 от Камарата на
строителите в България за изпълнение на строежи от четвърта група, първа до четвърта категория.
5. По отношение на поставените от Възложителя изисквания към екипа от експерти, които ще
отговарят за изпълнението на поръчката, Комисията установи, че участникът е представил списък на
основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Към списъка са представени документи за професионалната
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квалификация на предложените от участника експерти, след тяхното разглеждане комисията констатира,
че:
- За експерт – инж. Йорданка Стефанова Петрова е представена диплома за висше образование
Серия УАСГ-2012, рег. № 40996/2012 г., специалност хидростроителство, професионална квалификация
строителен инженер. След обсъждане комисията единодушно реши, че приема посочената диплома като
документ доказващ съответствието на изискванията за квалификация и професионална компетентност за
експерт - Технически ръководител на обекта, посочени от Възложителя в т.1.2. на Раздел II от Обявата
за събиране на оферти;
- За експерт – Генислава Христова Рогозанска е представено Удостоверение за правоспособност
Рег. № DN-3488, издадено от ВМА, за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения със
срок на валидност 04.10.2016 г. включително. След обсъждане комисията единодушно реши, че приема
посоченото удостоверение за правоспособност като документ доказващ съответствието на изискванията
за квалификация и професионална компетентност за експерт – Отговорник радиационна защита,
посочени от Възложителя в т.1.2. на Раздел II от Обявата за събиране на оферти;
- За експерт – инж. Красимир Патев Николов е представено Свидетелство № 000686, от ИА ГИТ,
за придобита правоспособност за работа със взривни материали, валидно до 17.01.2017 г. и диплома за
висше образование серия В 82 № 009689, специалност технология на минното производство,
квалификация минен инженер – технолог. След обсъждане комисията единодушно реши, че приема
посоченото Свидетелство за правоспособност и диплома като документи доказващ съответствието на
изискванията за квалификация и професионална компетентност за експерт – Специалист ПВР, посочени
от Възложителя в т.1.2. на Раздел II от Обявата за събиране на оферти.
След като констатира, че участникът е представил доказателства за изпълнението на
изискванията, посочени от Възложителя в Обявата, Комисията продължи да разглежда останалите
документи, представени в офертата.
Техническото предложение и техническото решение, неразделна част от него отговарят на
изискванията на Възложителя към изпълнението на услугата, посочени в Обявата по чл. 187, ал. 1 от
ЗОП, както и в Техническите спецификации, съставляващи неразделна част от документацията за
участие. Независимо от това в Техническото решение за изпълнения на поръката са налице някои
непълноти и несъответствия, изразяващи се в следното:
В раздел организация на доставка, складиране и съхранение на страница 8 се казва, че
материалите ще бъдат транспортирани и съхранявани така, че да се гарантира запазването на качествата
им, няма да се допуска смесване на различни по вид и физико-механични показатели. Не са уточнени
какви съоръжения ще бъдат изградени и какви конкретни мерки ще бъдат взети.
В раздел за насипни работи е споменато, че несортирания трошен камък ще бъде взет от
табаните, но изрично е казано то проектанта а не се използва трошен камък от рекултивирани табани. В
това отношение, които ще извършват тази работа трябва да са осведомени.
По отношение на кофражните работи е декларирано, че интервалите ще бъдат такива, че да се
избегнат разлики от температурата или свиване, но не е ясен метода.
По отношение на опазване от замърсяване на повърхностните води е упоменато че ще се вземат
мерки за недопускане тяхното замърсяване, но не са споменати самите мерки.
Като цяло повечето мерки са декларативни, а не конкретизирани.
След като се запозна с Техническото предложение и техническото решение комисията пристъпи
към тяхната оценка съгласно методиката посочена в Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, както следва:
1. Брой точки по показател П1 = А + Б.
1.1. За подпоказател А „Организация на работата“ комисията след обсъждане единодушно реши,
че предложената от участника организация на работа е ясно изразна и обхваща всички задължителни
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елементи, но не е достатъчно аргументирана, поради което присъжда 30 точки при оценка на посочения
показател.
1.2. За подпоказател Б „Управление на риска“ комисията след обсъждане единодушно реши, че
предложената от участника мерки за управление на предвидените от Възложителя рискове са
декларативни и/или неизчерпателно развити, поради което присъжда 20 точки при оценка на посочения
показател.
След сумиране на точкуваните подпоказатели броят точки, които участникът получава по
показател П1 е равен на 50.
2. Брой точки по показател П2 = (Цmin/Цi) x 100.
Тъй като има само една подадена оферта участникът следва да получи максималния брой точки
по този показател, а именно 100.
3. Комплексна оценка КО = П1 x 40% + П2 x 60%.
Комплексната оценка на участника е както следва:
КО = 50 x 40% + 100 x 60% = 80 точки
III. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, Комисията
изготви настоящия протокол, с който
1. Предлага на Възложителя да сключи договор за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с
предмет: „Ремонтно-възстановителни работи на обект: ЕТД Балкан ООД. Техническа ликвидация
на хоризонтални минни изработки и подземен шахтов комплекс. Укрепване и затваряне на
отворени минни изработки. Подобекти: Щолна 3/ Участък "Пробойница"; Щолна 3а/ Участък
"Пробойница"; Щолна 4/ Участък "Пробойница"; Щолна 5 /Участък "Хижата"; Щолна
6/Участък "Еленов дол", с "Енерго Ремонт Строй" ЕООД.
2. Предлага на Възложителя да утвърди настоящия протокол, като при утвърждаване на
протокола, същият се изпраща на електронната поща на участника и се публикува в Профила на
купувача в рамките на един ден.
Комисията закри заседанието си на 22.07.2016 г. в 17.00 ч.

К О М И С И Я:

1.

........../п/..Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД
/ Атанас Меченов /

2.

............/п./.. Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД
/ Светлин Веселинов/

3.

.............../п./.. Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД
/ Ива Ботева /

4

