
С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А
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П Р О Т О К О Л  №1

От дейността на комисията за разглеждане, оценка и класираш по реда на чл. 54 -  

60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ПП ЗОП) на получените 

оферти на участници в процедура за възлагане на обществена поръчка ъ а стойност по чл.20, 

ал.2, т.1 от ЗОП -  Публично състезание, с предмет: „Подмяна на електрическа 

инсталация в сградата на I-во ОУ „Пенчо Славейков” по изготвен проект, с адрес ул. 

„Стара планина” № 11, район Оборище -  град София”

На 20 юли 2017г., в 10:00 часа в заседателната зала на раш н „Оборище“, бул. 

„Мадрид“ №1, комисия, назначена със Заповед РОБ 17- РД089-138/20.0 7.2017г. на кмета на 

СО-район „Оборище” в състав:

Председател

1. Десислава М илева -  Гл. юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ в i район „Оборище“ 
-С О ;

Членове:

2. Иванка К остова- Ст. юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ на ] >айон „Оборище“ -

3. инж. Станислав Николов -  Гл. експерт в отдел ИИИКРКТД н i район „Оборище“

4. Ирина Петрина -  Ст. Счетоводител в отдел ФСДБ на район „ Зборище“ -  СО;
5. Иван Попов -  външен експерт

проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от Правилни :а за прилагане на

Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за отваряне на получените с ферти за участие в 

процедурата.

На заседанието на комисията Тодор Димитров Кръстев -  упълном )щен представител 

участника „Централна енергоремонтна база“ ЕАД.

Председателят на комисията обяви на членовете на комисията и на присъстващите 

представители на участниците в процедурата съдържанието на Заповед № РОБ 17- РД089- 

138/20.07.2017г. на кмета на СО-район „Оборище”.

СО;

-С О ;
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От деловодството на район „Оборище“ бяха предадени i а председателя на 

комисията по списък постъпилите оферти за участие в процедурата, к тго за приемането и 

предаването на офертите е съставен протокол по реда на чл. 48, ал.6 о ' ППЗОП.

До крайния срок за подаване на оферти за участие в процедур; та, са постъпили 8 

(осем) броя оферти за участие в откритата процедура, в следния ред:

1. Оферта №1 подадена от „НСК София“ ЕООД, ЕИК 831838 574, с вх.№ РОБ 17- 

ДИ05-153-[3]/14.07.2016г.,в 11:57 ч.;

2. Оферта №2 подадена от Обединение ’’Тендър 15” ЗЗД, ЕИК 176972141, с вх. № 

РОБ17-ДИ05-153-[4]/19.07.2016г., в 10:07 ч.;

3. Оферта №3 подадена от „Макс елетро” ЕООД, ЕИК 202463 98, с вх.№ РОБ17- 

ДИ05-153-[5]/19.07.2016г„ в 13:57 ч.;

4. Оферта №4 подадена от „Ай Ти Ди Труп” ЕООД, ЕИК 175215 364, с вх.№ РОБ17- 

ДИ05-153-[6]/19.07.2016г., в 13:57 ч.;

5. Оферта №5 подадена от „Инос 1“ ООД, ЕИК 831324823, с b x .JV : РОБ17-ДИ05-153- 

[7]/19.07.2016г„ в 14:54 ч.;

6. Оферта №6 подадена от „Централна енергоремонтна база“ ЕА Ц, ЕИК 831914037, 

с вх.№ РОБ17- ДИ05-153-[8]/19.07.2016г., в 14:57 ч.;

7. Оферта №7 подадена от „Ди Ти Ай“ ООД, ЕИК 112637760, с вх.№ към РОБ17- 

ДИ05-153-[9]/19.07.2016г., в 15:06 ч.;

8. Оферта №8 подадена от „МИВ инженеринг“ ООД, ЕИК 200419979, с вх.№ към 

РОБ17- ДИ05-153-[10]/19.07.2016г„ в 15:59 ч.;

Председателят и членовете на комисията подписаха дек [арация съгласно

изискванията на чл.ЮЗ, ал.2 от ЗОП, във връзки с чл. 51, ал. 8 и ал.13 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечата ште непрозрачни 
опаковки и оповести тяхното съдържание. Комисията провери за нал] чието на отделен 
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съобразно на и шскванията на чл. 
54, ал.З от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха техничес сото предложение 
на участниците: „НСК София“ ООД, „Тендър 15” ЕООД, „Макс екетро” ЗООД, „Ай Ти Ди 
Труп” ЕООД, „Инос 1“ ООД, „Ди Ти Ай“ ЕОД и „Миф инжинеринг“ ОО Ц.

Комисията предложи на представителя на участника „Централи з енергоремонтна 
база“ ЕАД да подпише техническите предложения на останалите учаа ници, което той 
отказа.
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Пликовете с „Предлагани ценови параметри“ на „НСК София ‘ ООД, „Тендър 15” 

ЕООД, „Макс екетро” ЕООД, „Ай Ти Ди Труп” ЕООД, „Инос 1“ ООД „Ди Ти Ай“ ЕОД и 

„МИВ инженеринг“ ООД бяха подписани от трима от членове' е на комисията и 

представителя на участника „Централна енергоремонтна база“ ЕАД.

След извършване на гореописаните действия, в съответствие с разпоредбата на 

чл.54, ал.6 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на ко тисията.

Комисията продължи работата си в закрито заседание.

II. Разглеждане на документите, съдържащи се в офертите на участнищ те в процедурата за 

съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за пс дбор, поставени от 

възложителя.

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши сп завка в Търговския 

регистър, по ЕИК на участника.

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисия а продължи своята 

работата, като разгледа представените документи по чл. 39, ал.2 от ППЗ' )П  за съответствие 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставе ни от възложителя 

и констатира следното:

Оферта №1 подадена от „НСК София“ ЕООД

По отношение на представения от участника Единен европе 1ски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

В част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически i професионални 

способности”, точка 6 не е посочен орган или служба, издател на удостов* ренията за работа 

по електрически инсталации с напрежение до 1000 V и липсва течно позоваване на 

документа, а именно № на удостоверенията.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „НСК София“ ЕООД може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съд ьржат променена 

и/или допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.
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Оферта №2 подадена от участника Обединение ’’Тендър 15” ДЗЗД

A). Не е представен посочения от участника в Единния евро зейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) договор за учредяване на обединениетс от 30.11.2015г.

Б). По отношение на представения от участника Единен евро 1ейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за обединението:

Част VI “ Заключителни положения” е попълнена неправилно.

B). По отношение на представения от участника Единен евро гейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Денима Про“ ООД, участник в обед шението:

Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ е попълнена неправилно.

Част IV “Критерии за подбор”, точка 1 е попълнена неправилно.

Част IV “Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансо ю състояние“, точка 

5 е попълнена неправилно.

Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точки 1а и 16 и 6 са попълнени неправилно.

В част IV “Критерии за подбор”, раздел Е „Стандарти за осигуря: ане на качеството и 

стандарти за екологично управление“ не е посочен орган или службг, издател на ISO 

сертификатите и липсва точно позоваване на документа, а именно №, обхват и срок на 

валидност на ISO сертификатите.

Част VI “ Заключителни положения” е попълнена неправилно.

Е). По отношение на представения от участника Единен еврош йски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Елко“ ООД, участник в обединениетс:

Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел I „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ е попълнена неправилно и i :е съдържа пълна 

информация.

Част IV “Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансовс състояние“, точка 

5 не е посочен орган или служба, издател на застрахователна полица „Професионална 

отговорност в строителството” .

Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 1а е попълнена неправилно.
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Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 е попълнена неправилно, а именно не съдържа подробно описание 

на наличния инженерно-технически персонал, с който участникът зазполага, съгласно 

заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обяв юние за поръчка № 

РОБ17-ДИ05-153/1/от 16.06.2017г. и раздел III, точка 4.1. от утвърден; та документация.

Част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигур; ване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ е попълнена неправилно.

Част VI “ Заключителни положения” е попълнена неправилно.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът Обединение ’Тепдър 15” ЗЗД може 

да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които с ьдържат променена 

и/или допълнена информация, съобразно констатираните по-горе лш си, непълноти или 

несъответствия.

Оферта №3 подадена от участника „Макс елетро” ЕООД.

По отношение на представения от участника Единен евр о т  йски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ информацията за представип елството е непълно 

попълнена.

Декларираните обекти в част IV “Критерии за подбор”, раздех В „Технически и 

професионални способности”, точка 1 а не отговарят на залож енит; от възложителя 

критерии в Обявление за поръчка № РОБ17-ДИ05-153/1/ от 16.06.2017г. и раздел III, точка 

4.1. от утвърдената документация.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП участникът, „Макс екетро’ ЕООД може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съ, ;ържат променена 

и/или допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липс и, непълноти или 

несъответствия.

Оферта №4 подадена от „Ай Ти Ди Груп” ЕООД

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

ел--
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Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ информацията за представ 1телството е непълно 

попълнена.

Декларирани обекти в част IV “Критерии за подбор”, раздет В „Технически и 

професионални способности”, точка 1 а не отговарят на заложена те от възложителя 

критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РО 517-ДИ05-153/1/ от 

16.06.2017г. и раздел III, точка 4.1. от утвърдената документация.

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Техническа и професионални 

способности”, точка 6 не е приложен отделен Единен европейски доку иент за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за техническия ръководител, който се явява трето ли це по отношение на 

участника. Декларираното в част IV “Критерии за подбор”, разде.: В „Технически и 

професионални способности”, точка 6 противоречи на деклари заното в част II 

„Информация за икономическия оператор“, раздел В „Информация отн >сно използването на 

капацитета на други субекти“.

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 не е приложен отделен Единен европейски доку! [ент за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за координатора по здравословни и безопасни услов! я на труд, който се 

явява трето лице по отношение на участника. Декларираното в ч а с : IV “Критерии за 

подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, т о ч к е  6  противоречи на 

декларираното в част II „Информация за икономическия оператор“, раз щл В „Информация 

относно използването на капацитета на други субекти“.

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 не е посочен специалист електроинжинер, съгла ;но заложените от 

възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчк i № РОБ17-ДИ05- 

153/1/от 16.06.2017г. и раздел III, точка 4.1. от утвърдената документащ я.

Част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигуряв; не на качеството и 

стандарти за екологично управление“ е попълнена неправилно.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Ай Ти Ди Труп” ЕООД може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които сщ ържат променена 

и/или допълнена информация, съобразно констатираните по-горе ли п сц  непълноти или 

несъответствия.
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Оферта №5, подадена от участника „Инос 1“ ООД

По отношение на представения от участника Единен еврог. ейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ информацията за представи гелството е непълно 

попълнена.

Част IV “Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансс зо състояние“, точка 

2а не е попълнена.

В част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности” не е уточнен вида на правоотношението между участника и Ръководителя на 

екип, Техническия ръководител, Специалиста електроинженер, Координатора по 

здравословни и безопасни условия на труд. По отношение за декларираните 

удостоверенията за работа по електрически инсталации с напреяение до 1000 V, 

притежавани от екипа, не е посочен орган или служба, издател на удостоз еренията и липсва 

точно позоваване на документа, а именно №, обхват и срок на валидност н i удостоверенията.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът, „Инос 1“ ООД, мо ке да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат промене] а и/или допълнена 

информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или н ^съответствия.

Оферта №6, подадена от „Централна енергоремонтна база“ ЕАД

По отношение на представения от участника Единен европе: [ски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

Част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орп н или възложителя 

на държава членка“ е противоречиво попълнена.

В част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически i професионални 

способности”, точка 1а не отговарят на заложените от възложителя крит :рии в Обявление 

за поръчка № РОБ17-ДИ05-153/1/ от 16.06.2017г. и раздел III, точка 4. . от утвърдената 

документация.

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А

РАЙОН "ОБОРИЩЕ”
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В част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 
способности”, точка 6 не е уточнен срока на трудовото правоотнот [ение със следните 
специалисти: Ръководител на екип, Технически ръководител, Специалк ст електроинженер, 
Координатор по здравословни и безопасни условия на труд.

В част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални

способности”, точка 6 не е посочен орган или служба, издател на удосто зренията за работа 

по електрически инсталации с напрежение до 1000 V и липсва очно позоваване на 

документа, а именно № и срок на валидност на удостоверенията.

В част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигуря 5ане на качеството и 

стандарти за екологично управление“ не е посочен орган или служб i, издател на ISO 

сертификатите и липсва точно позоваване на документа, а именно №, обхват и срок на 

валидност на ISO сертификатите.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Централна ене згоремонтна база“ 

ЕАД може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други докумен 'и, които съдържат 

променена и/или допълнена информация, съобразно констатирани' е по-горе липси, 

непълноти или несъответствия.

Оферта №7, подадена от „Ди Ти Ай“ ООД

По отношение на представения от участника Единен европе 1ски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел 1! „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ информацията за представителсп ото не е попълнена.

В част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически i професионални 

способности”, точка 1а не са изпълнени заложените от възложителя крит ерии в Обявление 

за поръчка № РОБ17-ДИ05-153/1/ от 16.06.2017г. и раздел III, точка 4.1. от утвърдената 

документация, като не е посочена датата на завършване на СМР в оп 1саните обекти и 

референции за изпълнението.

В част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически i  професионални 

способности”, точка 16 не е посочен издател на диплома за завършено bi сше образование 

на ръководителя на екип и на техническия ръководител. За специалиста ej екгроинженер не 

е посочен издател на диплома за завършено висше образование и номер. За координатора
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по здравословни и безопасни условия на труд не е посочен и орган ши служба, издател на 

удостоверението за изпълнение на този вид дейност.

В част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигуря зане на качеството и 

стандарти за екологично управление“ не е посочен орган или служб i, издател на ISO 

сертификатите и липсва точно позоваване на документа, а именно №, обхват и срок на 

валидност на ISO сертификатите.

По отношение на представения от третото лице Единен европ ейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

В част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6 не е посочено удостоверението за изпълнение н ;. този вид дейност, 

а именно координатора по здравословни и безопасни условия на труд.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът, „Ди Ти Ай“ ООД, може да представи 

на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

Оферта №8, подадена от ,,МИВ инженеринг“ ООД

По отношение на представения от участника Единен европе 1ски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

Част IV “Критерии за подбор”, раздел А „Годност“, точка 1 е nonbj нена неправилно.

Част IV “Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финанс >во състояние“ не е 

попълнена.

В част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически i професионални 

способности” не са изпълнени заложените от възложителя критерш в Обявление за 

поръчка № РОБ 17-ДИ05-153/1/ от 16.06.2017г. и раздел III, точка 4. . от утвърдената 

документация, като не е посочена датата на завършване на СМР в описаг ите обекти. Също 

така комисията не може да направи обоснован извод за частта и o(5t ма изпълнени от 

участника, като подизпълнител в посочените обекти.

В част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически i професионални 

способности”, точка 66 не се посочва изброените лица каква функци [ ще изпълняват,
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съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 13. на Обявление за 

поръчка № РОБ 17-ДИ05-153/1/ от 16.06.2017г. и раздел III, точка 12. от утвърдената 

документация

В част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигур [ване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ не е посочен орган или служ( а, издател на ISO 

сертификатите.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът, „Мив инженер] 1нг“ ООД, може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които с щържат променена 

и/или допълнена информация, съобразно констатираните по-горе ли 1 си, непълноти или 

несъответствия.

*Предвид изложените по-горе констатации относно съответствието на 

участниците с изискванията към личното състояние и критезиите за подбор, 

поставени от възложителя, на основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП в q  ок от пет работни 

дни от получаване на настоящия протокол, участниците, по отно пение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, могат за представят на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща 

и факти и обстоятелства, които са постъпили след крайния срок ta получаване на 

офертите за участие.

Документите следва да се представят в срок от пет работни дни, считано от датата 

на получаване настоящия протокол, в рамките на работното време на дел жодството на СО- 

район „Оборище“ - до 17:00 часа.

Документите се представят от участника в запечатана непрозрачн i опаковка, върху 

която се посочва: наименованието на участника, включително участнициз е в обединението, 

когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност ( )акс и електронен 

адрес; наименованието на поръчката и обособената позиция/и за която/ <оито се подават 

документите.

а  >■ -  '• i i
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Протоколът е съставен на основание чл.54, ал. 7 от ППЗОП н;а 21.07.2017г. в два

оригинални екземпляра.

След извършване на гореописаните действия, комисията прикг к>чи своята работа на

този етап от процедурата.

Председател

1. Десислава Милев;
/Гл. юрисконсулт в or  ±. . . . .  „  Оборище “ -  '

и
1 0 /

Членове:

2. Иванка Костова
/Ст. юрисконсулт  „ -------- борищс

3. инж. Станислав Николов
/Гл. експерт в о г “ — CL

4. Ирина Петрина
/Ст. Счетоводь н „ Оборище “ -  С

5. Иван Попо!
/Външен екi

“ -  СО/ 

»/

О/

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛ,i;

www.so-oborishte.com Г ггр шица 11 от 11

http://www.so-oborishte.com

