УТВЪРЖДАВАМ: / П./
инж. Ивайло Василев
Управител

/ П./
Красимир Витанов
Управител

ПРОТОКОЛ №1
от работата на комисия, назначена със Заповед № 589/15.09.2015 г., изменена със Заповед №
594/16.09.2015 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за възлагане
обществена поръчка по реда на Глава 8 "а" от ЗОП с предмет: "Реконструкция на довеждащ
водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в
района на село Елешница"
Днес, 02.10.2015 г., в 11,00 ч., в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София, бул.
"Ситняково" № 23, офис 317 се събра комисия в състав:
1. инж. Снежанка Перчеклийска - инвеститорски контрол на обект "Елешница"
2. инж. Славче Ръсина - Експерт "Програми и проекти" и отговорник ЗБУТ
5. адв. Ива Ботева – правен консултант
със задача да разгледа постъпилите в срок до 17:00 часа на 29.09.2015 г. оферти за участие
в процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
"Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на
бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница"
І. Комисията по провеждане на процедурата констатира следното:
Публичната покана за откриване на процедурата е публикувана в регистъра за обществени
поръчки на АОП. Достъп до документацията за участие е предоставен на интернет страницата
на дружеството: www.ecoengineering-rm.bg
До определения краен срок за подаване на документи за участие в процедурата –
29.09.2015 г. са получени следните оферти:
1. "БатПел" ЕООД - оферта с вх. № 20.10-543/29.09.2015 г.,15.40ч
2. "Барзи БГ" ЕООД - оферта с вх. № 20.10-544/29.09.2015 г.,16.20ч
3. "Инфраинжстрой" ЕООД- оферта с вх. № 20.10-545/29.09.2015 г.,16.55ч
На заседанието присъства Младен Иванов Иванов, представител на участника
"Инфраинжстрой" ЕООД с редовно пълномощно.
Комисията установи, че офертите са постъпили в срок в деловодството на
дружеството и са в непрозрачен плик с ненарушена цялост.
ІІ. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.

1. "БатПел" ЕООД - оферта с вх. № 20.10-543/29.09.2015 г.,15.40ч
Комисията пристъпи към сравняване на представените по списък документи с
изискванията на Възложителя. Членовете на комисията подписаха документите от офертата на
всяка страница.
Участникът "БатПел" ЕООД предлага 69 004,79 ст. за изпълнение на СМР, 4% за
непредвидени разходи в размер на 2760,19 лв. и обща стойност за изпълнение на поръчката 71764,98 лв. без ДДС.
На основание чл.101г, ал.3 от ЗОП комисията предложи на представителя на участника
"Инфраинжстрой" ЕООД да подпише техническата и ценовата оферта на "БатПел" ЕООД. Г-н
Иванов подписа техническата и ценовата оферта на участника.
2. "Барзи БГ" ЕООД - оферта с вх. № 20.10-544/29.09.2015 г.,16.20ч
Комисията пристъпи към сравняване на представените по списък документи и членовете ѝ
ги подписаха на всяка страница.
Цената за изпълнение на поръчката, предлагана от "Барзи БГ" ЕООД е 69.095, 15 ст. за
изпълнение на СМР, 4% за непредвидени разходи в размер на 2763,81 лв. и обща стойност за
изпълнение на поръчката - 71 858,99 лв. без ДДС.
Представителят на участника "Инфраинжстрой" ЕООД подписа техническата и ценовата
оферта на "Барзи БГ" ЕООД.
3. "Инфраинжстрой" ЕООД- оферта с вх. № 20.10-545/29.09.2015 г.,16.55ч
Комисията пристъпи към сравняване на представените по списък документи с
изискванията на Възложителя и членовете на комисията се подписаха на всяка страница.
Участникът предлага 68 669,02 ст. за изпълнение на СМР, 4% за непредвидени разходи в
размер на 2746,76 лв. и обща стойност за изпълнение на поръчката - 71415,78 лв. без ДДС.
С това приключи публичната част от заседанието.
IІI. Комисията продължи работата си с разглеждане на документите за подбор и
преценка на съответствието им с изискванията на Възложителя.
1. "БатПел" ЕООД
След като разгледа и обсъди подробно представените документи за подбор, Комисията
установи, че офертата съответства изцяло с изискванията на Възложителя.
2. "Барзи БГ" ЕООД
Комисията прегледа документите, представени от участника и установи:
 Не са представени заверени копия на сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
или еквивалент на тях, с обхват, сходен с предмета на поръчката, изискани от
Възложителя в раздел IІI Изисквания за изпълнение на поръчката на Публичната
покана и т.11.2.4 от Документацията за участие.
 В Трудово-биографичната справка по образец № 11 за експерта, предложен от
участника в процедурата за Координатор по ЗБУТ, липсват доказателства за
изпълнение на изискването за минимум пет години професионален опит на позицията
"координатор по безопасност и здраве", посочено от Възложителя в раздел IІI
Изисквания за изпълнение на поръчката на Публичната покана.

3. "Инфраинжстрой" ЕООД
След разглеждане на документите, Комисията установи:
 В Списъка на основните договори, сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите Образец № 9, участникът е декларирал изпълнението на един договор в качеството
му на подизпълнител, с предмет: "Реконструкция на ул. "Хан Аспарух", гр.
Симеоновград. Към образеца не са приложени публични регистри с информация за
обекта или удостоверения за добро изпълнение или копия на документи, от които е
видно вида и обема на изпълнените дейности. От друга страна, от самото
наименование на обекта на договора не става ясно дали въпросния договор е със
сходен предмет с настоящата обществена поръчка по смисъла на раздел IІI
Изисквания за изпълнение на поръчката на Публичната покана и документацията
за участие, а именно - "изпълнение на СМР на преносни проводи (мрежи) и
съоръженията към тях в областта на водоснабдяването- проводи за
водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително
и такива, преминаващи през урбанизирани територии."
 В Трудово-биографичната справка по образец № 11 за експерта, предложен от
участника в процедурата за Координатор по ЗБУТ, липсват доказателства за
изпълнение на изискването за минимум пет години професионален опит на позицията
"координатор по безопасност и здраве", посочено от Възложителя в раздел IІI
Изисквания за изпълнение на поръчката на Публичната покана.
IV. На основание чл. 45, ал. 2 от Вътрешни правила за организация и
провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки от
"Екоинженеринг-РМ" ЕООД, във връзка с чл. 68, ал. 9 от ЗОП Комисията определя
срок от 3 работни дни от получаване на протокола от участниците за отстраняване на
несъответствията, посочени в този протокол.
Документите, с които участниците доказват изпълнението на указанията, посочени в
настоящия протокол, да се представят в срок в запечатан плик в деловодството на дружеството
- гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317.
Комисията приключи работата си на 02.10.2015 г. в 16.08 ч. с предаване на Възложителя
на протокола.

К О М И С И Я:

1. ……/ п. /……………
/ инж. Снежанка Перчеклийска/

2............./ п./....................
/ инж. Славче Ръсина /

3. ........./п/...............
/адв. Ива Ботева /

