ПРОТОКОЛ
№ 1.1./14.04.2016г.
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, 14.04.2016 г. в 11:00 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. .
– Правоспособен юрист
2. инж.
– Експерт „Програми и проекти”
3. инж. - - „Експерт инвеститорски контрол“
4. инж.
– „Ръководител направление ПТД“
5. Радка Бо – Технически секретар

Чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:
Членове:

Резервни членове: 1. Дичко Д - Експерт „Консервация на ОС“
2. Ива Боте – Правен консултант
Поради отсъствието по обективни причини на инж. .............. – „Ръководител
направление ПТД“, същият бе заместен от резервния член ........... на длъжност Експерт
„Консервация на ОС“.
След като получиха списъка с участниците и представените оферти, всички
членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП, неразделна
част от настоящия протокол.
Преди отваряне на офертите, комисията се запозна обстойно с утвърдената от
Възложителя документация за участие в откритата процедура, както и с начина на
оценяване на офертите на участниците. Съгласно документацията за участие критерият
за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.
Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед №
044/14.04.2016г. на Управителите на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД.
На откритото заседание за отваряне на офертите в 11:00 часа, проведено на
14.04.2016 г., беше направена проверка на пълномощните, представени от
присъствалите представители на участниците, както следва:
1. Георги
Чл.2 отЧучуга – „Инфратранс консулт“ АД;
2. Иван
Цупарск – „Пирдопинвест“ ЕООД;
ЗЗЛД
3. Мартин Павло – „Енерго Ремонт Строй“ ЕООД;
4. Илдъз Радева- „Мегаинвест – Холд“ ЕООД.
За удостоверяване на присъствието на представителите на участниците, беше
съставен списък на присъствалите упълномощени представители на участниците от
14.04.2016 г., неразделна част към този протокол.

В срока, определен за получаване на оферти, в Обявлението, 13.04.2016 г., до
17:00 часа, в деловодството на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД, са постъпили оферти от
следните участници:
№ Входящ №
Дата / Час
Участник
1.
2.
3.
4.

154
156
157
158

13.04.2016г./13:40 ч.
13.04.2016г./16:10 ч.
13.04.2016г./16:35 ч.
13.04.2016г./16:40 ч.

„Енерго Ремонт Строй” ЕООД
„Пирдопинвест“ ЕООД
„Инфратрансконсулт“ АД
„Мегаинвест – холд“ ЕООД

Не са постъпили оферти за участие в настоящата процедура след крайния срок.
Председателят на комисията запозна всички присъстващи с предмета на
обществената поръчка, срока за работа на комисията и нейните членове, както и с
критерия за оценка на офертите и обяви, че комисията ще отвори офертите на
участниците по реда на тяхното постъпване и ще провери наличието на три отделни
запечатани плика, съответно с надписи: плик № 1 с надпис „Документи за подбор”,
плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и плик № 3 „Предлагана цена“.
В изпълнение на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на офертите по реда на тяхното постъпване и удостовери наличието на три отделни
запечатани плика във всяка една от представените оферти.
При спазване разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима от членовете на
комисията, подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на всички участници, а по
един от присъстващите представители на участниците подписа плик № 3 на другите
участници.
Комисията отвори пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката” на всички участници, съгласно изискванията на чл. 68, ал. 5 от ЗОП и трима
от нейните членове подписаха всички документи и информацията, съдържащи се в тях,
а по един представител от присъстващите участници подписа документите, съдържащи
се в плик № 2 на част от участниците. Представителите на останалите участници не
упражниха правото си да подпишат плик № 2 на участника „Енерго Ремонт Строй”
ЕООД.
В съответствие с изискването на чл. 68, ал. 5, изречение последно от ЗОП,
комисията отвори представените плик № 1 на участниците и оповести документите,
които се съдържат, както и провери съответствието им със списъка на документите,
съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, съдържащ се в офертите на участниците.
Пред всички присъстващи, Председателят на комисията поясни, че след
допълнително подробно разглеждане на всеки един представен документ относно липса
на такъв, и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност,
включително фактическа грешка, участниците ще бъдат уведомени, като им бъде
изпратен протокол с констатациите на комисията, относно представените документи в
плик № 1.
След извършване на описаните действия, приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” бяха предадени на Председателя на
комисията за съхранение в каса.

Комисията приключи своята работа в 12:05 часа, като заседанието беше закрито.
Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията без особени
мнения.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Списък на присъствалите упълномощени представители
на участниците, ведно с 4 броя пълномощни;
2. Приложение № 2 – Декларации по чл. 35 от ЗОП от членовете на комисията –
5 броя.

Чл. 2 от ЗЗЛД

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

