СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

П Р О Т О К О Л №1
От дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54 –
60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) на получените
оферти на участници в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20,
ал.2, т.1 от ЗОП – Публично състезание, с предмет: „Извършване на строителномонтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради на територията на район „Оборище“-СО по „Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“
Строително-монтажни

дейности

на

многофамилни

жилищни

сгради

с

административни адреси:
 гр. София, район „Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123
 гр. София, район „Оборище“, ул. „Стара планина” № 16, вх. Б
 гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 49
На 14.02.2018г.,

в 11:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул.

„Мадрид“ №1, комисия, назначена със Заповед РОБ18- РД09-27/14.02.2018г. на кмета на
СО-район „Оборище” в състав:
I.
1.

Председател:
Десислава Милева – Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район
„Оборище“ – СО

и
II.
Членове:
2. Михаил Йолов – Финансов контрольор в район „Оборище“ – СО
3. Иванка Костова – Ст. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“
– СО
4. Анна Велкова – Гл. специалист в отдел „ИИИКТКТД“ на район „Оборище“ –
СО;
5. Димитрина Христова– експерт обществени поръчки
проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за отваряне на получените оферти за участие в
процедурата.
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На 16.01.2018г. на Профила на купувача са публикувани Решение за откриване на
процедура № РОБ18-ДИ05-16 от 16.01.2018г., под ID 824846 на Портала на обществени
поръчки на Агенцията по обществени поръчки и Обявление за поръчка № РОБ18-ДИ0516/1/ от 16.01.2018г., под ID 824799 на Портала на обществени поръчки на Агенцията по
обществени поръчки.
На заседанието на комисията не присъстваха външни лица.
От деловодството на район „Оборище“ бяха предадени на председателя на
комисията по списък постъпилите оферти за участие в процедурата, като за приемането и
предаването на офертите е съставен протокол по реда на чл. 48, ал.6 от ППЗОП.
До крайния срок за подаване на оферти за участие в процедурата, са постъпили 8
(осем) броя оферти за участие в откритата процедура, в следния ред:
1. Вх. № към РОБ18 – ДИ05 – 16[3] от 13.02.2018 г. – „Д и Д“ ООД – получена в
10:35ч.
2. Вх. № към РОБ18 – ДИ05 – 16[4] от 13.02.2018 г. – „Родопстрой - 97“ ООД –
получена в 11:18ч.
3. Вх. № към РОБ18 – ДИ05 – 16[5] от 13.02.2018 г. – „Стини“ ООД – получена в
14:14ч.
4. Вх. № към РОБ18 – ДИ05 – 16[6] от 13.02.2018 г. – ЕТ „АС-СТРОИ-Янко
Славчев“– получена в 14:17ч.
5. Вх. № към РОБ18 – ДИ05 – 16[7] от 13.02.2018 г. – „Експресстрой“ ООД –
получена в 15:05:43ч.
6. Вх. № към РОБ18 – ДИ05 – 16[8] от 13.02.2018 г. – „Еспи инвест“ ООД – получена
в 15:05:59ч;
7. Вх. № към РОБ18 – ДИ05 – 16[9] от 13.02.2018 г. – Обединение „Оборище 2018“
ДЗЗД – получена в 16:29ч;
Председателят и членовете на комисията подписаха декларация съгласно
изискванията на чл.103, ал. 2 от ЗОП, във връзки с чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповести тяхното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съобразно на изискванията на чл.
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54, ал.3 от ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с „Предлагани
ценови параметри“ и техническото предложение на участниците.
След извършване на гореописаните действия, в съответствие с разпоредбата на
чл.54, ал.6 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си в закрито заседание.
ІІ. Разглеждане на документите, съдържащи се в офертите на участниците в
процедурата за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя.
Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справки в Търговския
регистър, по ЕИК на участниците.
В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията продължи своята
работата, като разгледа представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя
и констатира следното:
Оферта № 1, подадена от „Д и Д“ ООД
По отношение на представения от участника Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП):
В част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 1а) не е посочен обема на декларираните за съответния период
строителни работи, съгласно заложените от възложителя критерии раздел II, точка 10.1. от
утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 6 по отношение на Специалист по електротехника декларираната
образователна степен не съответства на заложените от възложителя критерии раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация, а именно придобита професионална
квалификация "Електротехник" или еквивалентна.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 6 по отношение на Специалист по водоснабдяване и канализация
декларираният опит не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на
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Възложителя

за

три

години

опит

в

упражняване

на

професионалната

му

квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 6 по отношение на Специалист по отопление и вентилация
декларираният опит не удостоверява изискването на Възложителя за три години опит в
упражняване на професионалната квалификация/специалност, съгласно заложените от
възложителя критерии в раздел II, точка 10.3. от утвърдената документация.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, участника „Д и Д“ 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 № 2, подадена от „Родопстрой - 97“ ООД
По отношение на представения от участника Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП):
В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация за
представителите на икономическия оператор“ неправилно е посочено представителството на
дружеството по отношение на съдружниците.

В част IV “Критерии за подбор”, раздел Б „ Икономическо и финансово състояние“,
точка 2а) не е деклариран „конкретен“ оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката,
съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II, точка 9.1. от утвърдената
документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, в точка 1а) не е посочен сходен предмет на договорите, съгласно заложените
от възложителя критерии в раздел II, точка 10.1. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 6 по отношение на Ръководител на екипа липсва точно позоваване на
документа, а именно не е посочена дата и издател на дипломата за придобито висше

образование и не е деклариран необходимия професионален опит от седем години в
упражняване на професионалната квалификация/специалност, съгласно заложените от
възложителя критерии в раздел II, точка 10.3. от утвърдената документация.
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Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 6 по отношение на Технически ръководител липсва точно позоваване
на документ, удостоверяващ завършена образователна степен за технически правоспособно

лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно
заложените от възложителя критерии в раздел II, точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 6 по отношение на Специалист по водоснабдяване и канализация
липсва точно позоваване на документ, удостоверяващ завършена образователна степен с
придобита

професионална

квалификация

"Водоснабдяване

и

канализация"

или

еквивалентна, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II, точка 10.3. от
утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 6 по отношение на Специалист по отопление и вентилация не се
удостоверява завършена образователната степен с придобита професионална квалификация
"Топлотехника" или еквивалентна, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел
II, точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”,

точка

6

по

отношение

на

Специалист

за

контрол

по

качеството/отговорник по качеството липсва точно позоваване на документа, а именно:
диплома за придобито висше образование с професионална квалификация "строителен
инженер" или еквивалентна, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 6 по отношение на Специалист по здравословни и безопасни
условия на труд липсва деклариран един въведен в експлоатация строителен обект,
съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II, точка 10.3. от утвърдената
документация.
В част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление“ липсва точно позоваване на документа, а именно: не е

посочен обхват на ISO сертификатите, съгласно заложените от възложителя критерии в
раздел II, точка 10.7. от утвърдената документация.
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На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, участникът „Родопстрой - 97“ 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 № 3, подадена от „Стини“ ООД
По отношение на представения от участника Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП):
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”,

точка

2

по

отношение

на

Специалист

за

контрол

по

качеството/отговорник по качеството не е декларирана придобита образователна степен
и липсва точно позоваване на документ, а именно: не е посочен предмет и издател на
посочения сертификат № 116/21.06.2017г., съгласно заложените от възложителя критерии
в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ18-ДИ05-16/1/ от 16.01.2018г. и
раздел II, точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Специалист по здравословни и безопасни
условия на труд липсва яснота кои от заложените от възложителя критерии в раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация удостоверява с посочването на Удостоверение
№1/18.12.2017г.
В част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление“ липсва точно позоваване на документа, а именно: не е

посочени обхват на ISO сертификатите, съгласно заложените от възложителя критерии в
раздел II, точка 10.7. от утвърдената документация.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, участникът „Стини“ 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 № 4, подадена от ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев“
По отношение на представения от участника Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП):
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Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 6 по отношение на Ръководител на екипа не се установява
изпълнението на изискването на Възложителя за необходимия професионален опит от
седем години в упражняване на професионалната квалификация/специалност, съгласно
заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка №
РОБ18-ДИ05-16/1/ от 16.01.2018г. и раздел II, точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 6 по отношение на Технически ръководител декларираният
професионален опит не е подробен и не се удостоверява изискването на Възложителя за пет
години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност, съгласно
заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка №
РОБ18-ДИ05-16/1/ от 16.01.2018г. и раздел II, точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 6 по отношение на Специалист по електротехника декларираният
опит не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на Възложителя за три години
опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност, съгласно
заложените от възложителя критерии в раздел II, точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 6 по отношение на Специалист по водоснабдяване и канализация
декларираният опит не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на
Възложителя

за

три

години

опит

в

упражняване

на

професионалната

си

квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 6 по отношение на Специалист по отопление и вентилация
декларираният опит не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на
Възложителя

за

три

години

опит

в

упражняване

на

професионалната

си

квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”,

точка
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качеството/отговорник по качеството декларираната завършена образователна степен не
отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно заложените критерии в раздел II, точка
10.3. от утвърдената документация, а именно придобита професионална квалификация
"строителен инженер" или еквивалентна.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 9 не е декларирано техническо оборудване, съгласно заложените от
възложителя критерии в раздел II, точка 10.5. от утвърдената документация.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, участникът ЕТ „АС-СТРОИ-Янко Славчев“ 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 № 5, подадена от „Експресстрой“ ООД
По отношение на представения от участника Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП):
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, в точка 1а) не са посочени дейности с предмет и обем идентични или сходни
с тези на поръчката, а именно вид, обхват, срок на изпълнение, обем на изпълнените
дейности на заложените от възложителя критерии в раздел II, точка 10.1. от утвърдената
документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Ръководител на екипа липсва точно позоваване на
документа, а именно: дата на издаване на диплома придобито за висше образование и

декларираният опит не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на
Възложителя

за

седем

години

опит

в

упражняване

на

професионалната

си

квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Технически ръководител липсва точно позоваване
на документ, удостоверяващ завършена образователна степен за технически правоспособно

лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, а именно: дата
на издаване и декларираният професионален опит не е подробно посочен и не се
ISO – 9001:2015
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удостоверява изискването на Възложителя за пет години опит в упражняване на
професионалната си квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя
критерии в раздел II, точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Специалист по електротехника липсва точно
позоваване на документ удостоверяващ завършена образователна степен с професионална

квалификация "Електротехник" или еквивалентна, а именно: дата на издаване и
декларираният опит не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на
Възложителя

за

три

години

опит

в

упражняване

на

професионалната

си

квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Специалист по водоснабдяване и канализация
липсва точно позоваване на документ удостоверяващ завършена образователна степен с
професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна, а
именно: дата на издаване и декларираният опит не е подробно посочен и не се удостоверява
изискването на Възложителя за три години опит в упражняване на професионалната си
квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Специалист по отопление и вентилация липсва
точно позоваване на документ удостоверяващ завършена образователна

степен с

професионална квалификация "Топлотехника" или еквивалентна, а именно: дата на
издаване и декларираният опит не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на
Възложителя

за

три

години

опит

в

упражняване

на

професионалната

си

квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”,

точка

2

по

отношение

на

Специалист

за

контрол

по

качеството/отговорник по качеството липсва точно позоваване на документа, а именно дата
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на издаване на диплома придобито за висше образование, съгласно заложените от
възложителя критерии в раздел II, точка 10.3. от утвърдената документация.
В част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление“ липсва точно позоваване на документа, а именно не е

посочени издател на ISO сертификатите, съгласно заложените от възложителя критерии в
раздел II, точка 10.7. от утвърдената документация.
На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участника „Експресстрой“ 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 № 6 подадена от „Еспи инвест“ ООД
По отношение на представения от участника Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП):
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Ръководител на екипа липсва точно позоваване на
документа, а именно дата на издаване на диплома придобито за висше образование и

декларираният опит не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на
Възложителя

за

седем

години

опит

в

упражняване

на

професионалната

си

квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Технически ръководител липсва точно позоваване
на документ, удостоверяващ завършена образователна степен за технически правоспособно

лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, а именно дата на
издаване и декларираният професионален опит не е подробно посочен и не се удостоверява
изискването на Възложителя за пет години опит в упражняване на професионалната си
квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Специалист по електротехника декларираният
опит не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на Възложителя за три години
ISO – 9001:2015
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опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност, съгласно
заложените от възложителя критерии в раздел II, точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Специалист по водоснабдяване и канализация
липсва точно позоваване на документ, удостоверяващ завършена образователна степен с
професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна, а
именно дата на издаване и декларираният опит не е подробно посочен и не се удостоверява
изискването на Възложителя за три години опит в упражняване на професионалната си
квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Специалист по отопление и вентилация
декларираният опит не е подробно посочен и не се удостоверява изискването на
Възложителя

за

три

години

опит

в

упражняване

на

професионалната

си

квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II,
точка 10.3. от утвърдената документация.
В част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление“ липсва точно позоваване на документа, а именно не е

посочени издател на ISO сертификатите, съгласно заложените от възложителя критерии в
раздел II, точка 10.7. от утвърдената документация.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, участникът „Еспи инвест“ 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 № 7, подадена от Обединение „Оборище 2018“ ДЗЗД
А). Не е представено заявление за участие в процедурата от участника.
Б). По отношение на представеното от участника споразумение за създаване на
обединение от 12.02.2018г.:
1. Представеното споразумение за създаване на обединение от 12.02.2018 г. е
сключено за участие в обществена поръчка с предмет, различен от посочения от
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Възложителя с Обявление за поръчка № РОБ18-ДИ05-16/1/ от 16.01.2018г., под ID 824799
на Портала на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки.
2. Чл. 1, ал. 4, т. 1 от споразумението за създаване на обединение от 12.02.2018г.
противоречи на декларираните обстоятелства в Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Беткор“ ЕООД, участник в обединението.
3. Чл. 5, ал. 1 от споразумение за създаване на обединение от 12.02.2018г.
противоречи на заложените от Възложителя критерии в раздел II, точка 2.2. от утвърдената
документация.
В). По отношение на представения от участника Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) за обединението:
В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя“ е посочена процедура с различен предмет от
Възложената с Обявление за поръчка № РОБ18-ДИ05-16/1/ от 16.01.2018г. и утвърдената
документация.
Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А „Информация за
икономическия оператор“, поле „Форма на участие“ е попълнено неправилно.
Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация за
представителите на икономическия оператор“, поле „Длъжност“ е попълнено неправилно.
Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел В „Информация относно
използването на капацитета на други субекти“ е попълнено неправилно.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел А „Годност“ е попълнен неправилно, като
не е пояснено информацията за кой от участниците в обединението се отнася.
От декларираните обстоятелства в част IV “Критерии за подбор”, раздел Б
„Икономическо и финансово състояние“ в точка 1а) не се изяснява как е формиран оборота,
предвид факта, че участникът е обединение.
От декларираните обстоятелства в част IV “Критерии за подбор”, раздел Б
„Икономическо и финансово състояние“ в точка 5 не се изяснява на чие име е издадена
застрахователната полица, предвид факта, че участникът е обединение.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности” не се изяснява отговарят ли изпълнените дейности с предмет и обем
идентични или сходни с тези на поръчката, а именно вид, обхват, срок на изпълнение, обем
ISO – 9001:2015
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на изпълнените дейности на заложените от възложителя критерии раздел II, точка 10.1. от
утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Ръководител на екипа липсва най-малко един
въведен в експлоатация строителен обект, съгласно заложените от възложителя критерии в
раздел II, точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Специалист по отопление и вентилация не се
удостоверява изискването на Възложителя за три години опит в упражняване на
професионалната квалификация/специалност, а именно "Топлотехника" или еквивалентна,
съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II, точка 10.3. от утвърдената
документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Специалист здравословни и безопасни условия
на труд липсва най-малко един въведен в експлоатация строителен обект, съгласно
заложените от възложителя критерии в раздел II, точка 10.3. от утвърдената документация.
В част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление“ липсва точно позоваване на документа, а именно не е

посочен срока на валидност на сертификат EN ISO 9001:2008 и не е декларирана внедрена
система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 или
еквивалентна, съгласно заложените от Възложителя критерии в раздел II, точка 10.7. от
утвърдената документация.
В част VI „Заключителни положения“ е посочена процедура с различен предмет от
Възложената с Обявление за поръчка № РОБ18-ДИ05-16/1/ от 16.01.2018г. и утвърдената
документация.
Г). По отношение на представения от участника Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Пикси строй“ ООД, участник в обединението:
В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя“ е посочена процедура с различен предмет от
Възложената с Обявление за поръчка № РОБ18-ДИ05-16/1/ от 16.01.2018г. и утвърдената
документация.
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Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности” не се изяснява отговарят ли изпълнените дейности с предмет и обем
идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: вид, обхват, срок на изпълнение, обем
на изпълнените дейности на заложените от възложителя критерии в раздел II, точка 10.1. от
утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Ръководител на екипа липсва деклариран опит на
най-малко един въведен в експлоатация строителен обект, съгласно заложените от
възложителя критерии в раздел II, точка 10.3. от утвърдената документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Специалист по отопление и вентилация не се
удостоверява изискването на Възложителя за три години опит в упражняване на
професионалната квалификация/специалност, а именно "Топлотехника" или еквивалентна,
съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II, точка 10.3. от утвърдената
документация.
Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, точка 2 по отношение на Специалист здравословни и безопасни условия
на труд липсва деклариран опит за най-малко един въведен в експлоатация строителен
обект, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II, точка 10.3. от утвърдената
документация.
В част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление“ липсва точно позоваване на документа, а именно: не е

посочен срока на валидност на сертификат EN ISO 9001:2008 и не е декларирана внедрена
система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 или
еквивалентна, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел II, точка 10.7. от
утвърдената документация.
В част VI „Заключителни положения“ е посочена процедура с различен предмет от
Възложената с Обявление за поръчка № РОБ18-ДИ05-16/1/ от 16.01.2018г. и утвърдената
документация.
Д). По отношение на представения от участника Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Беткор“ ЕООД, участник в обединението:
ISO – 9001:2015
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В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя“ е посочена процедура с различен предмет от
Възложената с Обявление за поръчка № РОБ18-ДИ05-16/1/ от 16.01.2018г. и утвърдената
документация.
Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел В „Информация относно
използването на капацитета на други субекти“ е попълнено неправилно.
В част VI „Заключителни положения“ е посочена процедура с различен предмет от
Възложената с Обявление за поръчка № РОБ18-ДИ05-16/1/ от 16.01.2018г. и утвърдената
документация.
На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участника Обединение „Оборище 2018“ ДЗЗД
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.
*Предвид изложените по-горе констатации относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя, на основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП в срок от пет работни
дни от получаване на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 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 за 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 деловодството на СО
– район „Оборище“ - до 17:00 часа.
Документите се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху
която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен
адрес; наименованието на поръчката и обособената позиция/и за която/които се подават
документите.
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На основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол ще се публикува в
профила на купувача на район „Оборище“ – СО, като в същия ден ще се изпрати до всички
участници в процедурата.
Протоколът е съставен на основание чл.54, ал. 7 от ППЗОП на 02.03.2018г. в два
оригинални екземпляра.
След извършване на гореописаните действия, комисията приключи своята работа на
този етап от процедурата и подписа протокола, както следва:
Председател:
1. Десислава Милева __________
/Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ – СО/
Членове:
2. Михаил Йолов __________
/Финансов контрольор в район „Оборище“ – СО/
3. Иванка Костова __________
/Ст. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ – СО/
4. Анна Велкова __________
/Гл. специалист в отдел „ИИИКТКТД“ на район „Оборище“ – СО/
5. Димитрина Христова __________
/Експерт обществени поръчки/
Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.
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