ПРОТОКОЛ № 1.1
за дейността на комисия, назначена със Заповед №648 от 10.10.2018 г. на Кмета
на Община Мездра – Генади Събков, за провеждане на обществена поръчка – публично
състезание с предмет: публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда
на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ,
УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДА В ГРАД МЕЗДРА, ОБЕКТ
НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0032 „НОВИ УСЛУГИ ЗА
ДЕЦАТА НА МЕЗДРА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“, открита с Решение №
579/10.09.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00007-20180016.
Днес, 10.12.2018 г., комисия в състав:
Председател: инж. Розалина Костова Георгиева – Началник отдел „Общинска
собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки“ – Община Мездра,
Ръководител на проекта,
Членове:
1) Соня Кирилова Клисурска – юрист, външен експерт с рег.№ ВЕ-370 от списъка по
чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП;
2) Теодора Красимирова Василева – мл. експерт „Координация, обществени
поръчки и енергийна ефективност“ – Община Мездра, експерт „Инвеститорски
контрол“ по проекта;
3) Ивалина Ивайлова Цекова – мл. експерт „Инвестиции, проекти и обществени
поръчки“ – Община Мездра, Координатор на проекта;
4) Арх. Димитър Любенов Костов – ст. Експерт „Кадастър и регулация“ – Община
Мездра;
се събра в стая 113 на общинска администрация Мездра, находяща се в гр.
Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27, в изпълнение на Заповед №648 от 10.10.2018 г. на
Кмета на Община Мездра – Генади Събков, за провеждане на обществена поръчка –
публично състезание с предмет: публично състезание за възлагане на обществена
поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ –
ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДА В ГРАД МЕЗДРА,
ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0032 „НОВИ
УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА НА МЕЗДРА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“, открита с
Решение № 579/10.09.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под №
00007-2018-0016.
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Комисията констатира, че е допуснала пропуск в констатациите си в
Протокол № 1 от 09.11.2018 г., поради което се налага неговото допълване с
настоящия протокол.
С Протокол № 1 от 09.11.2018 г. комисията е уведомила участниците в
процедурата 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. В протокол № 1 от
09.11.2018г. са направени указания към следните участници „Строителна компания“
ЕООД, град Враца; „Парсек Груп“ ЕООД, град София; „Елит Строй 6“ ЕООД,
град Враца; „БИБО 69“ ЕООД, град София и „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД, град
Враца, предвид което изиска допълнително представяне на документи от тях.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията е предоставила на участниците,
по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, в срок
до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, да предоставят на
нов/и ЕЕДОП или други документи, които съдържат променена или допълнителна
информация.
Във връзка с изисканите допълнителни документи, в деловодството на Община
Мездра са постъпили 5 /пет/ броя пликове с допълнителни документи към офертите на
участниците.
В изпълнение на дадените в Протокол № 1 от 09.11.2018 г. от комисията
указания от участника „ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД, ЕИК 201803705, са постъпили
допълнителни документи с вх. № 26.00-1277/16.11.2018 г.
При преглед на допълнително представения от участника ЕЕДОП комисията
установи, че по отношение на участника е налице несъответствие с критерия за подбор,
посочен в документацията за поръчката, раздел IV. Изисквания, на които следва да
отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически
условия, технически способности и квалификация, т. 3. Критерии за подбор,
Технически и професионални способности, подт. 2, а именно:
„2. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност – проектиране,
с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за последните
3 (три) години от датата на подаване на офертата.
За сходни с предмета и обема на поръчката се приемат дейности, свързани с
извършване на проектиране за изграждане и/или преустройство и/или реконструкция
и/или ремонтни дейности, включително въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ
минимум 1000,00 кв.м.
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*Забележка 1: Проектирането се счита за изпълнено, когато има съставен и
подписан окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на
инвестиционните проекти без забележки“.
В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални
способности, т. 1б) участникът е декларирал следните услуги:
„Изпълнение на инженеринг – проектиране и авторски надзор и СМР на
многофамилни жилищни сгради на терторията на град Никопол по обособени позиции:
за обособена позиция № 3 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес
гр. Никопол, ул. Васил Левски №107; РЗП на обекта 2707,72 кв. м, III категория съгласно
ЗУТ чл. 137, ал. 1, т. 3“, с получател Община Никопол;
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна
сграда р-н Приморски, ул. Силистра №1, гр. Варна; РЗП на обекта 9347,6 кв. м, съгласно
ЗУТ чл. 137, ал. 1, т. 3 сградата е III категория“, с получател Община Варна;
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна
сграда р-н Приморски, ул."Патриарх Евтимий"№33, бл.6, вх.А, Б, В, Г, Д гр. Мездра;
РЗП на обекта 6081,00 кв. м., съгласно ЗУТ чл. 137, ал. 1, т. 3 сградата е III категория“,
с получател Община Мездра.
Декларираните от участника изпълнени услуги касаят обекти - многофамилни
жилищни сгради, които не попадат в изчерпателния списък на сгради за обществено
обслужване, посочен в Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл.
8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4, от НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА
НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ.
С оглед на факта, че комисията е пропуснала да даде указания на участника
в тази насока в Протокол № 1 от 09.11.2018 г., с настоящия Протокол 1.1 комисията
дава възможност на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация, чрез което да бъде
установено съответствието му с поставения от възложителя критерий за подбор.
Поради което, за отстраняване на горепосочените констатации и на основание чл.
54, ал. 9 от ППЗОП, комисията дава на участника „ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД срок
от 5 работни дни, считано от получаването на настоящия протокол.
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
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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, в срок до
5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, да
предоставят 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.
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.
Протоколът се приключи на 10.12.2018 г. Протоколът се подписа от
председателя на комисията и от нейните членове, както следва:
КОМИСИЯ:
Членове:
Председател:
Розалина Георгиева
……………п……………….
Соня Клисурска

Теодора Василева

………………п…………….

………………п…………….

Ивалина Цекова

Димитър Костов

………………п…………….
Заличени данни на основание чл. 23 (1)

………………п…………….
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