ОБЩИНА МЕЗДРА

ПРОТОКОЛ
№1
за дейността на комисия, назначена със Заповед № 884 от 07.12.2017 г., на Кмета на
Община Мездра – инж. Генади Събков Събков за провеждане на обществена поръчка с
предмет: „Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на
интервенция във връзка с реализацията на проект "Енергийно-ефективни мерки
в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра" по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в
периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 по 6
обособени позиции“, открита с Решение № 764/31.10.2017 г., с уникален номер в
Регистъра за обществени поръчки 00007-2017-0025.
Днес, 07.12.2017 г., комисия в състав:
Председател: Соня Кирилова Клисурска – юрист, външен експерт с рег.№ ВЕ370 от списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП,
Членове:
1. инж. Антон Радков Антонов – гл. Експерт „ИОТ“ – община Мездра,
ръководител проект BG16RFOP001-2.001-0182;
2. инж. Светлана Николова Мицева – директор на дирекция „Устройство на
територията“ – Община Мездра;
3. инж. Розалина Костова Георгиева – Началник отдел „Общинска собственост,
инвестиции, проекти и обществени поръчки“ – Община Мездра;
4. Силвия Валериева Славчева – мл. Експерт „Финанси и бюджет“ – Община
Мездра – счетоводител по проект BG16RFOP001-2.001-0182;
и резервни членове: Теодора Красимирова Василева – мл. експерт
„Координация, обществени поръчки и енергийна ефективност“, арх. Димитър Любенов
Костов – ст. експерт „Кадастър и регулация“ и Вилма Иванова Йорданова – гл.
счетоводител на община Мездра.
се събра в заседателната зала на административната сграда на Община Мездра,
находяща се в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27 от 10:00 часа за изпълнение на
Заповед № 884 от 07.12.2017 г. на Кмета на Община Мездра – инж. Генади Събков
Събков за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за
пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията
на проект „Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град
Мездра“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и №РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” от
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Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 по 6 обособени позиции”,
открита с Решение № 764/31.10.2017 г., с уникален номер в Регистъра за обществени
поръчки 00007-2017-0025, публикувана в официалния вестник на ЕС - 2017/S 210435585 на 02.11.2017 г.
В 10:00 ч. от деловодството на възложителя чрез Приемо-предавателен протокол
бяха предадени на председателя на комисията постъпилите 10 (десет) броя оферти на
участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на
изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с
реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни
жилищни сгради в град Мездра“ по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и №РД-02-37-227/25.10.2016 г. по
процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 по 6 обособени позиции”.
Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения краен срок – до
17:00 ч. на 06.12.2017 г., са постъпили следните оферти:

05.12.2017 г.
06.12.2017 г.

11:00 ч.

26.00-1386

ОП-2

06.12.2017 г.

11:04 ч.

26.00-1387

ОП-2

4.

„ТЕА-СТ“ ЕООД
ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ –
ЛИНК“
„ГРАВИТИ ДИЗАЙН ГАРАНТ“ ДЗЗД
„ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД

Час на
подаване
на
офертата
15:19 ч.

06.12.2017 г.

11:05 ч.

26.00-1388

ОП-1

5.

„ВЕЛ КАМ“ ЕООД

06.12.2017 г.

11:45 ч.

26.00-1389

ОП-2

6.

„ХРОНОС ЕР“ ЕООД

06.12.2017 г.

13:15 ч.

26.00-1390

ОП-5

7.

ДЗЗД „ОПАЛ - БТМБ“

06.12.2017 г.

13:43 ч.

26.00-1393

ОП-2

8.

„ВИЙОМ“ ЕООД

06.12.2017 г.

14:49 ч.

26.00-1397

ОП-2

9.

„ЛКС“ ООД

06.12.2017 г.

15:31 ч.

26.00-1398

ОП-6

10.

„НП ГРУП 2016“ ООД

06.12.2017 г.

16:45 ч.

26.00-1399

ОП-6

№
по
ред
1.
2.
3.

Име на участника

Дата на
подаване на
офертата

Входящ
номер

Обособена
позиция

26.00-1382

ОП-3

Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи. Председателят на
комисията установи, че на заседанието присъстват всички редовни членове, с което е
налице необходимият кворум за вземане на валидни решения.
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След запознаване със списъка на участниците, от които са постъпили оферти,
всеки член на комисията подписа декларация, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във
връзка с чл. 51, ал. 13 от ППЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците и я
представиха на възложителя на основание чл.51, ал.8 ППЗОП.
На заседанието присъстваха лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, както следва:
1. инж. Тодор Петков Христов – представител на ДЗЗД „ОПАЛ - БТМБ“ по
силата на изрично писмено пълномощно;
2. Елена Миткова Монова – представител на „ЛКС“ ООД по силата на
нотариално заверено изрично писмено пълномощно.
I. Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на
тяхното постъпване.
1. Участник № 1 – „ТЕА-СТ“ ЕООД, ЕИК 121049375, гр. СОФИЯ, ул.
ЧЕХОВ, бл. 65, вх. А, ет. 14, ап. 42, представлявано от Стойчо Тодоров Томов управител.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ТЕА-СТ“ ЕООД и оповести
нейното съдържание. Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по
чл. 39, ал. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от
участника.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима от
членовете на комисията и един от присъстващите представители на другите участници
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 3 и
техническото предложение по обособена позиция № 3.
2. Участник № 2 - ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК“, гр. Габрово, местност
Колева ливада № 1, представлявано от Петър Тотев Петров - представляващ.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК“
ДЗЗД и оповести нейното съдържание. Комисията оповести, съдържащите се в
опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други
документи, представени от участника.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима от
членовете на комисията и един от присъстващите представители на другите участници
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 2 и
техническото предложение по обособена позиция № 2.
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3. Участник № 3 – „ГРАВИТИ ДИЗАЙН - ГАРАНТ“ ДЗЗД, със седалище и
адрес на управление: гр. Шумен, ул. Васил Левски № 55, ет. 2, ап. 2,
представлявано от Николай Сандев Янакиев - представляващ.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ГРАВИТИ ДИЗАЙН ГАРАНТ“ ДЗЗД и оповести нейното съдържание. Комисията оповести, съдържащите
се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други
документи, представени от участника.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима от
членовете на комисията и един от присъстващите представители на другите участници
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 2 и
техническото предложение по обособена позиция № 2.
4. Участник № 4 – „ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД, ЕИК 201803705, гр. ВАРНА, ул.
ХАН ТЕРВЕЛ № 31, вх. А, ет. 1, ап. 51, представлявано от Елисавета Миткова
Бянова - управител.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД и
оповести нейното съдържание. Комисията оповести, съдържащите се в опаковката
документи по чл. 39, ал. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи,
представени от участника.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима от
членовете на комисията и един от присъстващите представители на другите участници
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1 и
техническото предложение по обособена позиция № 1, като техническото предложение
се подписа само от членове на комисията.
5. Участник № 5 „ВЕЛ КАМ“ ЕООД, град София, ЕИК 130331046, със
седалище: град София, ж. к ДРУЖБА 2, бл. 284, вх. Г, ет. 1, ап. офис 2,
представлявано от Антон Ангелов Величков – управител
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ВЕЛ КАМ“ ЕООД и
оповести нейното съдържание. Комисията оповести, съдържащите се в опаковката
документи по чл. 39, ал. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи,
представени от участника.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима от
членовете на комисията и един от присъстващите представители на другите участници
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 2 и
техническото предложение по обособена позиция № 2, като техническото предложение
се подписа само от членове на комисията.
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6. Участник № 6 – „ХРОНОС ЕР“ ЕООД, ЕИК 203714828, гр. СОФИЯ, ж.к
Изток, ул. Майор Юрий Гагарин № 26, бл. 97, вх. Б, ет. 2, ап.17, представлявано от
Христо Стоянов Попов - управител.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ХРОНОС ЕР“ ЕООД и
оповести нейното съдържание. Комисията оповести, съдържащите се в опаковката
документи по чл. 39, ал. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи,
представени от участника.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима от
членовете на комисията и един от присъстващите представители на другите участници
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 5 и
техническото предложение по обособена позиция № 5, като техническото предложение
се подписа само от членове на комисията.
7. Участник № 7 – ДЗЗД „ОПАЛ – БТМБ“, със седалище и адрес на
управление: гр. Враца, ул. Мито Орозов № 28, представлявано от Тодор Кръстев
Топалски - представляващ.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ОПАЛ – БТМБ“ ДЗЗД и
оповести нейното съдържание. Комисията оповести, съдържащите се в опаковката
документи по чл. 39, ал. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи,
представени от участника.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима от
членовете на комисията и един от присъстващите представители на другите участници
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 2 и
техническото предложение по обособена позиция № 2, като техническото предложение
се подписа само от членове на комисията.
8. Участник № 8 - „ВИЙОМ“ ЕООД, ЕИК 121808630, гр. София, ж.к.
ЛЮЛИН, ул. 387 № 4, представлявано от Владимир Йотов Йотов - управител.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ВИЙОМ“ ЕООД и оповести
нейното съдържание. Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по
чл. 39, ал. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от
участника.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима от
членовете на комисията и един от присъстващите представители на другите участници
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 2 и
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техническото предложение по обособена позиция № 2, като техническото предложение
се подписа само от членове на комисията.
9. Участник № 9 – „ЛКС“ ООД, ЕИК 106590683, гр. МЕЗДРА, ГЕОРГИ
ДИМИТРОВ № 8, представлявано от Мирослав Симеонов Захариев - управител.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ЛКС“ ООД и оповести
нейното съдържание. Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по
чл. 39, ал. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от
участника.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима от
членовете на комисията и един от присъстващите представители на другите участници
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 6 и
техническото предложение по обособена позиция № 6, като техническото предложение
се подписа само от членове на комисията.
10. Участник № 10 – „НП ГРУП 2016“ ООД, ЕИК 204019623, гр. СОФИЯ, ж.
к Витоша, Яна Язова №11, ет. 4, ап. 8, представлявано от Гергин Николов Нитов –
управител и Ивайло Георгиев Петров - управител.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „НП ГРУП 2016“ ООД и
оповести нейното съдържание. Комисията оповести, съдържащите се в опаковката
документи по чл. 39, ал. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи,
представени от участника.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима от
членовете на комисията и един от присъстващите представители на другите участници
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 6 и
техническото предложение по обособена позиция № 6.
След извършване на горните действия, Председателят обяви приключване
на публичната част от заседанието и комисията продължи работата си при
условията на закрито заседание, като взе решение на приключи работата си за
деня.
II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА НА
11.12.2017 Г. ЗА СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА КОМИСИЯТА НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ. 203, АЛ. 3 ОТ ЗОП
На 11.12.2017г. се събраха всички редовни членове на назначената комисия.
Председателят на комисията уведоми останалите членове, че на 05.12.2017г.
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дружеството „Енерджи Сейвинг Сървисис“ ЕООД е депозирало жалба пред Комисията
за защита на конкуренцията с вх. № ВХР-2570/05.12.2017г. срещу Разяснение №
91.00.189/30.11.2017г. на Кмета на Община Мездра по обществена поръчка с
горецитирания предмет: „Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите,
обект на интервенция във връзка с реализацията на проект "Енергийноефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра" по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и
№ РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна
ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж”
2014-2020 по 6 обособени позиции“, открита с Решение № 764/31.10.2017 г., с
уникален номер в Регистъра за обществени поръчки 00007-2017-0025.
В жалбата на участника „Енерджи Сейвинг Сървисис“ ЕООД се съдържа искане
за временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обжалваната обществена
поръчка по всички обособени позиции, предвид което на основание чл. 203, ал. 3 от
ЗОП, процедурата за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет е
спряна от Възложителя до влизане в сила на: 1/ определение, с което се отхвърля
искането за временна мярка, или 2/ решението по жалбата, ако е наложена временна
мярка.
Предвид горното, комисията взе Решение да спре действията по разглеждане на
постъпилите оферти по горната обществена поръчка.
Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата, на
която приключи процедурата по обжалване на процесно Разяснение №
91.00.189/30.11.2017г. по жалба на „Енерджи Сейвинг Сървисис“ ЕООД и в зависимост
от указания на решаващия орган по разглеждане на жалбата.
III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРО ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА
НА 21.06.2018Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ № 426/15.06.2018 г. на
Кмета на Община Мездра по процедура за обществена поръчка с предмет „Избор на
изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с
реализацията на проект "Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни
жилищни сгради в град Мездра" по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по
процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 по 6 обособени позиции“,
открита с Решение № 764/31.10.2017 г., с уникален номер в Регистъра за обществени
поръчки 00007-2017-0025 и мотивите на Решение № АКТ-186 от 15.02.2018г. на КЗК по
преписка № КЗК-1089/2017г.
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На 21.06.2018г., в 08:30 часа в малката заседателна зала, находяща се на
четвърти етаж в сградата на Община Мездра, град Мездра, ул. Христо Ботев № 27 се
събра комисия, в състава, определен със Заповед № 884 от 07.12.2017 г., изм. със
Заповед № 304 от 03.05.2018 г. на Кмета на Община Мездра – инж. Генади Събков
Събков за провеждане на обществена поръчка с горецитирания предмет.
Възложителят е издал Заповед № 304 от 03.05.2018 г., с която срока за работа на
комисията се удължава до 15.09.2018 г.
Съставът на комисията не е променян и е както следва:
Председател: Соня Кирилова Клисурска – юрист, външен експерт с рег.№ ВЕ370 от списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП,
Членове:
1. инж. Антон Радков Антонов – гл. Експерт „ИОТ“ – община Мездра,
ръководител проект BG16RFOP001-2.001-0182;
2. инж. Светлана Николова Мицева – директор на дирекция „Устройство на
територията“ – Община Мездра;
3. инж. Розалина Костова Георгиева – Началник отдел „Общинска собственост,
инвестиции, проекти и обществени поръчки“ – Община Мездра;
4. Силвия Валериева Славчева – мл. Експерт „Финанси и бюджет“ – Община
Мездра – счетоводител по проект BG16RFOP001-2.001-0182;

На настоящото второто по ред публично заседание на оценителната комисия
за отваряне на постъпили оферти по процедурата присъства лицето Елена Миткова
Монова – представител на „ЛКС“ ООД по силата на нотариално заверено изрично
писмено пълномощно.
Преди да започне работата си по същество, Комисията се запозна с мотивите и
диспозитива на Решение № АКТ-186 от 15.02.2018г. по преписка № КЗК-1089/2017г.,
постановено по жалба, депозирана от „Енерджи Сейвинг Сървисис“ ЕООД срещу
разяснение № 91.00-189/30.11.2017г. на Кмета на Община Мездра.
С процесното решение № АКТ-186 от 15.02.2018г. на КЗК обжалваното
Разяснение № 91.00.189/30.11.2017 г. на кмета на община Мездра е отменено в частта,
по която е предоставен отговор на въпроси № 1, 4 и 7. В частта, по която е предоставен
отговор на въпрос № 3, депозираната жалбата е неоснователна. С мотивите на
решението на КЗК преписката е върната на възложителя за продължаване на
процедурата от последното законосъобразно действие – преди предоставяне на
Разяснение № 91.00.189/30.11.2017 г. по въпроси № номер 1, 4 и 7.В частта относно
предоставените разяснения по въпроси № 2,5,6,8,9 и 10, с оглед обстоятелството, че
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жалбоподателят не е изложил твърдения относно същите, КЗК е оставила без
разглеждане жалба с вх. № ВХР-2570/05.12.2017 г. и е прекратила производството в
тази част.
В изпълнение на Решение № АКТ -186 от 15.02.2018г. е издадено ново
Разяснение № 91.00.23/13.03.18 от Кмета на Община Мездра по процедурата.
Жалбоподателят е подал повторна жалба срещу Разяснение № 91.00.23/13.03.2018г. на
Кмета на Община Мездра (вх. № ВХР-608/19.03.2018г.), но производството е отказано с
Разпореждане на КЗК от 20.04.2018г. на основание чл. 201, ал. 1, т. 2, б от ЗОП. С
определение № 7988 от 13.06.2018г. на ВАС, IV отд. по адм. дело№6831/2018г.
разпореждането РоткЗОП-137/20.04.2018г. е оставено в сила. След 13.06.2018г. Кмета
на община Мездра е възобновил действията по процедурата с горецитирания предмет,
като е предоставил нов срок за подаване на оферти по процедурата, респ. отваряне на
новопостъпилите оферти.
В своята работа, Комисията ще съобрази всички изискванията на
документацията за обществена поръчка, в т.ч. и Разяснение № 91.00.23 от 13.03.2018г.
на Кмета на Община Мездра, както и правните изводи на решението на КЗК и
съдебните актове на ВАС.
Комисията продължи работата си, както следва:
Председателят на комисията уведоми останалите членове на комисията, че в
новообявения краен срок за подаване на оферти, съгласно Решение за одобрение на
обявление за изменение или допълнителна информация № 426/15.06.2018г. на Кмета на
Община Мездра – до 17:00 часа на 20.06.2018г. не са постъпили други допълнителни
оферти.
Предвид горното членовете на комисията установиха, че офертите, които следва
да се разгледат са постъпилите оферти в обявения срок до 17:00 часа на 06.12.2017г., а
именно:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.

Име на участника
„ТЕА-СТ“ ЕООД
ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ –
ЛИНК“
„ГРАВИТИ ДИЗАЙН ГАРАНТ“ ДЗЗД
„ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД

Входящ
номер

Обособена
позиция

05.12.2017 г.

Час на
подаване
на
офертата
15:19 ч.

26.00-1382

ОП-3

06.12.2017 г.

11:00 ч.

26.00-1386

ОП-2

06.12.2017 г.

11:04 ч.

26.00-1387

ОП-2

06.12.2017 г.

11:05 ч.

26.00-1388

ОП-1

Дата на
подаване на
офертата
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5.

„ВЕЛ КАМ“ ЕООД

06.12.2017 г.

11:45 ч.

26.00-1389

ОП-2

6.

„ХРОНОС ЕР“ ЕООД

06.12.2017 г.

13:15 ч.

26.00-1390

ОП-5

7.

ДЗЗД „ОПАЛ - БТМБ“

06.12.2017 г.

13:43 ч.

26.00-1393

ОП-2

8.

„ВИЙОМ“ ЕООД

06.12.2017 г.

14:49 ч.

26.00-1397

ОП-2

9.

„ЛКС“ ООД

06.12.2017 г.

15:31 ч.

26.00-1398

ОП-6

10.

„НП ГРУП 2016“ ООД

06.12.2017 г.

16:45 ч.

26.00-1399

ОП-6

Председателят на комисията констатира, че на предходното си първо публично
заседание на 07.12.2017г. в 10:00 часа са отворени горните оферти (10 броя) по реда на
тяхното постъпване. Комисията е извършила действията по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.
След извършване на горните действия, Председателят обяви приключване
на втората публична част от заседанието и комисията продължи работата си при
условията на закрито заседание, като взе решение на приключи работата си за
деня.
На 25.06.2018 г. в сградата на Общинската администрация Мездра, находяща се
на в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27, комисията се събра в пълен състав и
продължи работата си. Председателят на комисията установи, че на заседанието
присъстват всички редовни членове и е налице необходимият кворум за вземане на
валидни решения.
Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане
на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, като разглеждането на
представените от участниците документи се осъществи по реда на постъпване на
офертите за горепосочената обществена поръчка.

IV. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И
КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Офертата на всеки участник следва да съдържа документите и информацията,
изисквани от Възложителя, които се отнасят до личното състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя. В настоящия протокол се описва/т изчерпателно
липсващия/те документ/и и/или констатираните, несъответствия, непълноти и/или
нередовности, включително фактически грешки в офертите на участниците.
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По реда на постъпването на офертите на участниците, от членовете на
комисията бе проверено наличието и редовността на представените документи, при
което резултатите от проверката са, както следва:
КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА:
Участник № 1 – „ТЕА-СТ“ ЕООД, ЕИК 121049375, гр. СОФИЯ, ул. ЧЕХОВ, бл. 65,
вх. А, ет. 14, ап. 42, представлявано от Стойчо Тодоров Томов - управител
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП на участник „ТЕА-СТ“ ЕООД от оферта по Обособена позиция № 3.
По отношение на участника, комисията не констатира несъответствия,
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39,
ал.2 ППЗОП на участника „ТЕА-СТ“ ЕООД с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в
документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.
Представените документи доказват съответствието на участника с
изискванията по чл. 60 от ЗОП, чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 63, ал. 1, т. 1 букви
„а” и „б”, т. 5, т. 8 и т. 10 от ЗОП и с минималните изисквания, поставени от
възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника „ТЕА-СТ“ ЕООД, с оферта по ОП № 3, с изискванията на
Възложителя към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е изпълнил
всички условия, посочени в обявлението за обществена поръчка и в документацията за
възлагане на обществената поръчка.
Комисията допуска участника „ТЕА-СТ“ ЕООД до разглеждане на
Техническото предложение.
2. Комисията указва на участника „ТЕА-СТ“ ЕООД да представи
декларация, с която да удължи срока на валидност на офертата си до 15.09.2018г.
Участник № 2 - ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК“, гр. Габрово, местност
Колева ливада № 1, представлявано от Петър Тотев Петров - представляващ
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП на участник ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК“ от оферта по Обособена
позиция № 2.
По отношение на участника, комисията не констатира несъответствия,
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39,
ал.2 ППЗОП на участника ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК“ с изискванията към
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личното състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от
Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.
Представените документи доказват съответствието на участника с
изискванията по чл. 60 от ЗОП, чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 63, ал. 1, т. 1 букви
„а” и „б”, т. 5, т. 8 и т. 10 от ЗОП и с минималните изисквания, поставени от
възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК“, с оферта по ОП № 2, с
изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.
Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за обществена
поръчка и в документацията за възлагане на обществената поръчка.
Комисията допуска участника ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ-ЛИНК“ до разглеждане
на Техническото предложение.
2. Комисията указва на участника ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ-ЛИНК“ да
представи декларация, с която да удължи срока на валидност на офертата си до
15.09.2018г.
„Участник № 3 – „ГРАВИТИ ДИЗАЙН - ГАРАНТ“ ДЗЗД, със седалище и адрес на
управление: гр. Шумен, ул. Васил Левски № 55, ет. 2, ап. 2, представлявано от
Николай Сандев Янакиев - представляващ
1.Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП на участник „ГРАВИТИ ДИЗАЙН - ГАРАНТ“ ДЗЗД по ОП № 2.
По отношение на участника, комисията не констатира несъответствия,
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39,
ал.2 ППЗОП на участника „ГРАВИТИ ДИЗАЙН - ГАРАНТ“ ДЗЗД с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от
Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.
Представените документи доказват съответствието на участника с
изискванията по чл. 60 от ЗОП, чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 63, ал. 1, т. 1 букви
„а” и „б”, т. 5, т. 8 и т. 10 от ЗОП и с минималните изисквания, поставени от
възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника „ГРАВИТИ ДИЗАЙН - ГАРАНТ“ ДЗЗД, с оферта по ОП
№ 2, с изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.
Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за обществена
поръчка и в документацията за възлагане на обществената поръчка.
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Комисията допуска участника „ГРАВИТИ ДИЗАЙН-ГАРАНТ“ ДЗЗД до
разглеждане на Техническото предложение.
2. Комисията указва на участника „ГРАВИТИ ДИЗАЙН – ГАРАНТ“ ДЗЗД да
представи декларация, с която да удължи срока на валидност на офертата си до
15.09.2018г.
Участник № 4 – „ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД, ЕИК 201803705, гр. ВАРНА, ул. ХАН
ТЕРВЕЛ № 31, вх. А, ет. 1, ап. 51, представлявано от Елисавета Миткова Бянова управител
1.Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП на участник „ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД по ОП № 1.
По отношение на участника, комисията не констатира несъответствия,
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39,
ал.2 ППЗОП на участника „ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от
Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.
Представените документи доказват съответствието на участника с
изискванията по чл. 60 от ЗОП, чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 63, ал. 1, т. 1 букви
„а” и „б”, т. 5, т. 8 и т. 10 от ЗОП и с минималните изисквания, поставени от
възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника „ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД, с оферта по ОП № 1, с
изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.
Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за обществена
поръчка и в документацията за възлагане на обществената поръчка.
Комисията допуска участника „ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД до разглеждане на
Техническото предложение.
2. Комисията указва на участника „ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД да представи
декларация, с която да удължи срока на валидност на офертата си до 15.09.2018г.
Участник № 5 „ВЕЛ КАМ“ ЕООД, град София, ЕИК 130331046, със седалище:
град София, ж.к ДРУЖБА 2, бл. 284, вх. Г, ет. 1, ап. офис 2, представлявано от
Антон Ангелов Величков – управител
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП на участник „ВЕЛ КАМ“ ЕООД по ОП № 2.
По отношение на съответствието на участника с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от
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Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка,
комисията констатира следното:
1.1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: ГОДНОСТ, т. 1 от представения
ЕЕДОП участникът не е посочил група и категория строежи, за които е регистриран в
Централния регистър на строителя в България, съгласно изискването на раздел Б.
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, т. 1. Годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност от влязлата в сила документация по обществената поръчка.
След извършена служебна справка в регистъра, достъпен на адрес
http://register.ksb.bg, комисията установи, че участникът е вписан за следните групи и
категории строежи:
I ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно
позиция „Строителство” на КИД-2008;
II ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му
инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т.
1 от ПРВВЦПРС:
1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС (с
изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6);
III ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал.
1, т. 3 от ПРВВЦПР:
3.3 строежи от трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.
Видно от посоченото, участникът отговаря на изискването по отношение на ОП
№ 2, а именно да има регистрация в Централния регистър на строителя в България
(ЦПРС) към КСБ за изпълнение на строежи от първа група, минимум четвърта
категория.
Представените документи доказват съответствието на участника с
изискванията по чл. 60 от ЗОП, чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 63, ал. 1, т. 1 букви
„а” и „б”, т. 5, т. 8 и т. 10 от ЗОП и с минималните изисквания, поставени от
възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника „ВЕЛ КАМ“ ЕООД, с оферта по ОП № 2, с изискванията
на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е
изпълнил всички условия, посочени в обявлението за обществена поръчка и в
документацията за възлагане на обществената поръчка.
Комисията допуска участника „ВЕЛ КАМ“ ЕООД до разглеждане на
техническото предложение.
2. Комисията указва на участника „ВЕЛ КАМ“ ЕООД да представи
декларация, с която да удължи срока на валидност на офертата си до 15.09.2018г.
Участник № 6 – „ХРОНОС ЕР“ ЕООД, ЕИК 203714828, гр. СОФИЯ, ж.к Изток, ул.
Майор Юрий Гагарин № 26, бл. 97, вх. Б, ет. 2, ап.17, представлявано от Христо
Стоянов Попов - управител
Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА

1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП на участник „ХРОНОС ЕР“ ЕООД по ОП № 5.
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия,
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39,
ал.2 ППЗОП на участника „ХРОНОС ЕР“ ЕООД с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от
Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, като в
настоящия протокол и на основание чл.58, ал.8 от ППЗОП ги описва изчерпателно, и за
които констатации следва да се представят нов ЕЕДОП, или допълнителни документи,
или информация в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на
протокола, като следва:
1.1. При прегледа на представения от участника Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП), комисията установи следното:
1.1.1. Съгласно раздел Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, т. 3. Минимални изисквания
към техническите и професионални способности от утвърдената документация по
поръчката участниците следва да посочат идентични услуги по изработване на работни
инвестиционни проекти свързани с реализация на енергоефективни мерки в сгради,
вкл. за проектиране на ремонтни строителни работи по полагане на топлоизолация на
покриви, фасади и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни
мерки в съществуващи сгради, с РЗП (разгъната застроена площ) общо: минимум 1000
кв.м. В представения от ЕЕДОП участникът не е декларирал нито един обект за
изпълнение на съответното изискване.
Поради което и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности да посочи услуги по изработване на
работни инвестиционни проекти свързани с реализация на енергоефективни
мерки в сгради, вкл. за проектиране на ремонтни строителни работи по полагане
на топлоизолация на покриви, фасади и поставяне на дограма на сгради за
въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради, с РЗП (разгъната
застроена площ) общо: минимум 1000 кв.м. през последните три години, считано
от датата на подаване на офертата.
1.1.2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални
способности от представения от участника ЕЕДОП в частта относно ръководноекспертния екип е декларирано участието на инж. Димитър Григоров Димитров –
длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството. Посочено е, че експертът
работи по трудов договор на длъжност „Координатор по безопасност и здраве“;
притежава удостоверение № 85/18.04.2015 г. „Координатор по безопасност и здраве“,
издадено от ЦПО към Сдружение „Дом на науката и техниката“, гр. Шумен и
удостоверение № 105/20.04.2016 г. „Координатор по безопасност и здраве“, издадено от
ЦПО към Поляница ЕООД.
Съгласно раздел Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, т. 3. Минимални изисквания към
техническите и професионални способности в екипа следва да бъде включен
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специалист по здравословни и безопасни условия на труд – 1 бр., чиито правен режим
се съдържа в Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и следва да се
различава от фигурата на Координатора по безопасност и здраве, уредена в Наредба №
2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Поради което и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности в ръководно-експертния екип да бъде
деклариран специалист по здравословни и безопасни условия на труд – 1 бр.
съгласно изискванията и условията на документацията по поръчката.
1.2. В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел В: Информация
относно използване на капацитета на други субекти на ЕЕДОП на „ЕЛИ ПРОПЪРТИ“
ЕООД на въпроса „Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други
субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и
правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу“, подизпълнителя в дясната
колона е отговорил „Да“.
От гореизложеното се установява, че подизпълнителят ще докаже съответствие с
критериите за подбор с използването на капацитет на трети лица (технически лица за
изпълнение на проектирането и авторски надзор), което комисията счита недопустимо
на основание чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
Предвид което комисията указва на подизпълнителя да представи нов
ЕЕДОП, с информацията, в която докаже съответствието си с критериите за
подбор съобразно вида и дела на поръчката, които ще изпълнява.
2. Комисията указва на участника „ХРОНОС-ЕР“ ЕООД да представи
декларация, с която да удължи срока на валидност на офертата си до 15.09.2018г.

Участник № 7 – ДЗЗД „ОПАЛ – БТМБ“, със седалище и адрес на управление: гр.
Враца, ул. Мито Орозов № 28, представлявано от Тодор Кръстев Топалски представляващ
1.Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП на участник ДЗЗД „ОПАЛ – БТМБ“ по ОП № 2.
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия,
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39,
ал.2 ППЗОП на участника ДЗЗД „ОПАЛ – БТМБ“ с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от
Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, като в
настоящия протокол и на основание чл.58, ал.8 от ППЗОП ги описва изчерпателно, и за
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които констатации следва да се представят нов ЕЕДОП, или допълнителни документи,
или информация в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на
протокола, като следва:
1.1. При прегледа на представения от участника Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2, комисията установи следното:
1.1.1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност участникът е посочил, че
е вписан в съответния професионален или търговски регистър, без да е предоставена поподробна информация относно групи и категории строежи, по отношение на които е
извършено вписване в ЦПРС.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са
юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението
участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение
на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението. От представените ЕЕДОП за
членовете на обединението, както и приложения договор за създаване на обединение не
става ясно какво е конкретното разпределение на дейностите между отделните членове.
Поради това, комисията извърши справка в електронния ЦПРС към КСБ по отношение
и на двамата членове „ОПАЛ-94“ АД и „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД.
След извършена от комисията справка в Централния професионален регистър на
строителя се установи, че дружеството „ОПАЛ-94“ АД е вписано регистъра и може да
извършва:

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му
инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1
от ПРВВЦПРС:
строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6);

II ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура,
хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т.
4 от ПРВВЦПРС:
строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

III ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно
чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
строежи от втора до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

IV ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5,
ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
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строежи от втора и трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

V ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно
позиция „Строителство” на КИД-2008
Поради това, комисията счита, че по отношение на дружеството изискването на
Възложителя е изпълнено.
След извършена от комисията справка в Централния професионален регистър на
строителя се установи, че дружеството „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД не е вписано
регистъра.
Поради което и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов ЕЕДОП за „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, в който да бъде
декларирано вписване в ЦПРС към КСБ за извършване на строежи първа група,
четвърта категория или нов договор за създаване на обединение/анекс към
настоящия, от който да се вижда, че дружеството няма да извършва строителни
работи.
1.1.2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и финансово
състояние участникът е посочил размер на застрахователна сума съгласно изискванията
на раздел Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, т. 2. Минимални изисквания към техническото и
финансово състояние, но липсва информация относно номер на застрахователна
полица, идентификация на застрахователя, срок и обхват на застраховката.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са
юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението
участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение
на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението. В Част IV: Критерии за подбор,
раздел Б: икономическо и финансово състояние дружеството „ОПАЛ-94“ АД – член на
обединението, е посочило размер на застрахователна сума съгласно изискванията на
раздел Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, т. 2. Минимални изисквания към техническото и
финансово състояние, но липсва информация относно номер на застрахователна
полица, идентификация на застрахователя, срок и обхват на застраховката. Това
създава невъзможност за комисията да установи по безспорен начин съответствието на
участника с поставеното от Възложителя изискване.
Поради което и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
участника ДЗЗД „ОПАЛ – БТМБ“ и „ОПАЛ-94“ АД – член на обединението, в
които да бъде предоставена информация относно номер на застрахователна
полица, идентификация на застрахователя, срок и обхват на застраховката.
1.2. Съгласно т. 47.4 от раздел VIII ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ от утвърдената и влязла в сила документация
участници-обединения следва да представят документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, а
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именно документи, от които да е видно правното основание за създаване на
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена
поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
В представения договор за учредяване на обединение от 28.11.2017 г. липсва
информация относно разпределението на дейностите по поръчката между отделните
членове.
Поради което и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов договор за обединение или анекс към настоящия, от които да е
видна информацията по чл. 37, ал. 4, т. 3 от ППЗОП относно дейностите, които ще
изпълнява всеки член на обединението.
2. Комисията указва на участника ДЗЗД „ОПАЛ – БТМБ“ да представи
декларация, с която да удължи срока на валидност на офертата си до 15.09.2018г.
Участник № 8 - „ВИЙОМ“ ЕООД, ЕИК 121808630, гр. София, ж.к. ЛЮЛИН, ул.
387 № 4, представлявано от Владимир Йотов Йотов - управител
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП на участник „ВИЙОМ“ ЕООД от оферта по Обособена позиция № 2.
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия,
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39,
ал.2 ППЗОП на участника „ВИЙОМ“ ЕООД с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в
документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, като в настоящия
протокол и на основание чл.58, ал.8 от ППЗОП ги описва изчерпателно, и за които
констатации следва да се представят нов ЕЕДОП, или допълнителни документи, или
информация в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола,
като следва:
При прегледа на представения от участника Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП), комисията установи следното:
1.1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални
способности от представения от участника ЕЕДОП в частта относно ръководноекспертния екип е декларирано участието на инж. Александър Йотов Йотов –
координатор по безопасност и здраве.
Съгласно раздел Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, т. 3. Минимални изисквания към
техническите и професионални способности в екипа следва да бъде включен
специалист по здравословни и безопасни условия на труд – 1 бр., чиито правен режим
се съдържа в Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за
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провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и следва да се
различава от фигурата на Координатора по безопасност и здраве, уредена в Наредба №
2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Поради което и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности в ръководно-експертния екип да бъде
деклариран специалист по здравословни и безопасни условия на труд – 1 бр.
съгласно изискванията и условията на документацията по поръчката.
2. Комисията указва на участника „ВИЙОМ“ ЕООД да представи
декларация, с която да удължи срока на валидност на офертата си до 15.09.2018г.
Участник № 9 – „ЛКС“ ООД, ЕИК 106590683, гр. МЕЗДРА, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
№ 8, представлявано от Мирослав Симеонов Захариев - управител
Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП
на участник „ЛКС“ ООД по ОП № 6.
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия,
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39,
ал.2 ППЗОП на участника „ЛКС“ ООД с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в
документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, като в настоящия
протокол и на основание чл.58, ал.8 от ППЗОП ги описва изчерпателно, и за които
констатации следва да се представят нов ЕЕДОП, или допълнителни документи, или
информация в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола,
като следва:
1. При прегледа на представения от участника Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП), комисията установи следното:
В представения от участника ЕЕДОП - Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности участникът сочи, че възнамерява да възложи
на подизпълнител проектиране по всички части и авторски надзор – 4,85 % от
поръчката, на дружество „КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД.
След справка в Регистъра на обществените поръчки, се установи, че „КОДАС
КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е избран за изпълнител на оценка за съответствие на работните
проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР за обектите по същия проект,
а именно BG16RFOP001-2.001-0182-C01, като договор между Община Мездра и
дружеството „КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е сключен на 29.06.2017 г.
Съгласно чл. 166, ал. 4 от ЗУТ „Консултантът не може да сключва договор за
оценяване съответствието на проекта за строежи, за които той или наетите от
него по трудово правоотношение физически лица са проектанти и/или строители,
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и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и
свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.“ Видно от обявлението
публикувано в Регистъра на АОП, в обхвата на сключения с „КОДАС КОНСУЛТИНГ“
ЕООД договор попадат:
1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните
изисквания към строежите на фаза работен проект. Всички становища на
експертите по отделните части на оценката следва да се оформят в един
Комплексен доклад, в рамките на който се прави заключение, дали инвестиционният
проект отговаря на съществените изисквания към строежите. Накрая се предлага
одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ от главния архитект на общината и
издаване на разрешение за строеж.
2. Изпълнение на функциите на строителен надзор в задължителния обхват
съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството, с отчитане изискванията на
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България и всички законови и подзаконови
нормативни актове в областта на енергийната ефективност.
Видно от гореописаното, дружеството „КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е
недопустимо да фигурира като изпълнител/подизпълнител на дейности по настоящата
обществена поръчка.
Поради което и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов ЕЕДОП за „ЛКС“ ЕООД, в който да бъде посочен нов
подизпълнител/и за изпълнение на дейностите по проектиране и упражняване на
авторски надзор, за който не са налице забраните съгласно Закона за устройство
на територията и който да отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
2. Комисията указва на участника „ЛКС“ ЕООД да представи декларация, с
която да удължи срока на валидност на офертата си до 15.09.2018г.
Участник № 10 – „НП ГРУП 2016“ ООД, ЕИК 204019623, гр. СОФИЯ, ж.к Витоша,
Яна Язова №11, ет. 4, ап. 8, представлявано от Гергин Николов Нитов – управител
и Ивайло Георгиев Петров - управител
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП на участник „НП ГРУП 2016“ ООД по ОП № 6.
По отношение на участника, комисията не констатира несъответствия,
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39,
ал.2 ППЗОП на участника „НП ГРУП 2016“ ООД с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от
Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.
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Представените документи доказват съответствието на участника с
изискванията по чл. 60 от ЗОП, чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 63, ал. 1, т. 1 букви
„а” и „б”, т. 5, т. 8 и т. 10 от ЗОП и с минималните изисквания, поставени от
възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника „НП ГРУП 2016“ ООД, с оферта по ОП № 6, с
изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.
Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за обществена
поръчка и в документацията за възлагане на обществената поръчка.
Комисията допуска участника „НП ГРУП 2016“ ООД до разглеждане на
Техническото предложение.
2. Комисията указва на участника „НП ГРУП 2016“ ООД да представи
декларация, с която да удължи срока на валидност на офертата си до 15.09.2018г.
Въз основа на горното, комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да се уведомят участниците за направените
констатации относно установени липса на документи, непълнота или несъответствие на
информацията, включително и нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с
други изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и
обявлението за обществена поръчка, като им изпрати настоящия протокол в деня на
публикуването му в профила на купувача.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията предоставя на участниците, по
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация срок до 5
(пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, за
предоставяне на нов/и ЕЕДОП или други документи, които съдържат променена или
допълнителна информация.
Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП няма да разглежда
техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
Комисията възлага на Председателя на комисията да организира подготвянето и
изпращането на придружителни писма до участниците, ведно с копие от протокола.
Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за
кореспонденция по поща, имейл и/или по факс.
Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на
получаването на допълнително изисканите нов/и ЕЕДОП или други документи.
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Комисията възлага на председателя да свика следващото заседание след
получаване на допълнително изисканите нов/и ЕЕДОП или други документи и/или
изтичането на срока за предоставянето им, видно от обратните разписки.
Протоколът се приключи на 05.07.2018 г. Протоколът се подписа от
председателя на комисията и от нейните членове, както следва:
КОМИСИЯ:
Председател:
Соня Кирилова Клисурска
................................/п/................................
Членове:
инж. Антон Антонов
................../п/............................
инж. Розалина Георгиева
..................../п/..........................

инж. Светлана Мицева
........................./п/......................
Силвия Славчева
......................../п/......................
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