ПРОТОКОЛ
№1
от работата на комисия, назначена със Заповед № 486/26.06.2018 год. на директора на СУ
„Св. Климент Охридски” по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране
на оферти с обява на стойност съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Строителноремонтни работи на футболно игрище в СУ „Св. Климент Охридски” с.Зверино,
Община Мездра”
Днес 26.06.2018 год. в гр. Мездра, в изпълнение на Заповед № 486/26.06.2018 год. на
директора на СУ „Св. Климент Охридски”, на основание чл. 97, ал. 1 от ППЗОП и
публикувана обява в профила на купувача № 284/08.06.2018 г. и на портала на АОП с ID
9077001, комисия в състав:
Председател: инж. Розалина Костова – Началник отдел „ Общинска собственост,
инвестиции, проекти и обществени поръчки” - Община Мездра;
и членове:
инж. Светлин Будинов – гл. експерт „Инвеститорски и строителен контрол“ – Община
Мездра;
2. Лена Василева – гл. счетоводител – СУ „Св. Климент Охридски” с. Зверино, Община
Мездра;
се събра в учителската стая на СУ „Св. Климент Охридски” с адрес: с. Зверино, ул.
„Митко Палаузов” № 2 от 11:00 часа да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с
предмет: „Строително-ремонтни работи на футболно игрище в СУ „Св. Климент
Охридски” с.Зверино, Община Мездра”.
1.

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 08.06.2018 г. в профила на купувача на интернет адрес –
http://eop.mezdra.bg/?p=1083 е публикувана обява за събиране на оферти с изх. №
284/08.06.2018 г. за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на
офертите - 17:00 часа на 25.06.2018 г. На същата дата на Портала за обществени поръчки
на АОП е публикувана „Информация за публикувана в профила на купувача обява за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ID 9077001.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в 10:30 часа на 26.06.2018 г. от деловодството на
училището, с Приемо-предавателен протокол, бяха предадени на председателя на
комисията регистър на постъпилите оферти, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1. от ППЗОП
и 3 (три) броя оферти.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че
присъстват всички членове на комисията откри заседанието.
На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.
Председателят на комисията уведоми членовете на комисията, че в обявения срок – до
17:00 часа на 25.06.2018 год. са постъпили три оферти, както следва:
№
по
ред
1
2
3

Име на участника
АРЕТЕ СТРОЙ ЕООД – гр. София
ХИДРОСТРОЙ-БГ 63 ЕООД – гр. Самоков
МОТО – МАКС 2002 ООД – гр. Вършец

Дата на
подаване на
офертата
22.06.2018
25.06.2018
25.06.2018

Час на
подаване на
офертата
11:35
14:20
15:40

Вх. №
1123
1125
1126
1

След запознаване с входящия регистър на постъпилите оферти, всеки член на комисията
подписа декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от
Закона за обществените поръчки.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и
обяви ценовите предложения, както следва:
1. АРЕТЕ СТРОЙ ЕООД – гр. София
Участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена
цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП. Комисията отвори
опаковката с офертата на участника и обяви ценовото предложение:
Предложената цена от участника за изпълнение на предмета на поръчката е 58 780.30 лв.
(петдесет и осем хиляди седемстотин и осемдесет лева и тридесет стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и ценовото предложение
на участника.
2. ХИДРОСТРОЙ – БГ 63 ЕООД – гр. Самоков
Участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена
цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП. Комисията отвори
опаковката с офертата на участника и обяви ценовото предложение:
Предложената цена от участника за изпълнение на предмета на поръчката е 55 706.26 лв.
(петдесет и пет хиляди седемстотин и шест лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и ценовото предложение
на участника.
3. МОТО – МАКС 2002 ООД – гр. Вършец
Участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена
цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП. Комисията отвори
опаковката с офертата на участника и обяви ценовото предложение:
Предложената цена от участника за изпълнение на предмета на поръчката е 58 270.35 лв.
(петдесет и осем хиляди двеста и седемдесет лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и ценовото предложение
на участника.
След извършване на тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
Комисията продължи работата си на закрито заседание, като разгледа документите за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя и констатира следното:
1. АРЕТЕ СТРОЙ ЕООД – гр. София
Участникът е представил всички необходими документи, посочени от Възложителя в
обявата. След разглеждането им комисията установи, че участникът отговаря на
изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.
2. ХИДРОСТРОЙ – БГ 63 ЕООД – гр. Самоков
Участникът е представил всички необходими документи, посочени от Възложителя в
обявата. След разглеждането им комисията установи, че участникът отговаря на
изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.
3. МОТО – МАКС 2002 ООД – гр. Вършец
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Участникът е представил всички необходими документи, посочени от Възложителя в
обявата. След разглеждането им комисията установи следните непълноти и неточности:
 Участникът не е представил Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) в електронен вид, подписан с електронен подпис и приложен на
подходящ електронен носител към пакета документи за участие в процедурата.
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с § 29, т. 5,
б.“а“ от Преходните и заключителните разпоредби на ЗОП в сила от 01 април 2018
г., Единният европейски документ за обществени поръчки се представя
задължително в електронен вид.
В Единен европейски документ за обществени поръчки, представен на хартиен носител за
участника МОТО-МАКС 2002 ООД – гр. Вършец, комисията установи:
 Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за
представителите на икономическия оператор не са попълнени данни за лицето,
представляващо икономическия оператор.
 Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството
и стандарти за екологично управление няма данни за наличие на валиден
сертификат за внедрена система за управление на качеството в областта на
строителство по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен за внедрена
система за управление на качеството.
 Не е полълнена Част VI: Заключителни положения.
Предвид констатациите от извършените проверки, комисията взе следните РЕШЕНИЯ:
1. На основания чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на
настоящия протокол, участниците, по отношение на които са констатирани
несъответствия или липса на информация, могат да представят на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
2. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП копие от настоящият протокол да се изпрати на
всички участници.
Настоящият протокол е приключен на 28.06.2018 год.

КОМИСИЯ:
Председател: инж. Розалина Костова /п/
членове:

1. инж. Светлин Будинов /п/
2. Лена Василева /п/

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД
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