ПРОТОКОЛ
№1
за дейността на комисия, назначена със Заповед № 93 от 15.02.2019 г. на Кмета на
Община Мездра – инж. Генади Събков, за провеждане на обществена поръчка –
публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Упражняване
на строителен надзор на дейности по изършване на СМР на обект: Укрепване на
свлачище в с. Игнатица, Община Мездра, по проект „Съвместни усилия срещу
природните бедствия”, договор № 94728/21.08.2018 г., финансиран по Програма
INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ“, открита с Решение № 39/24.01.2019 г., с
уникален номер в РОП 00007-2019-0006.
Днес, 15.02.2019 г., комисия в състав:
Председател: инж. Розалина Костова Георгиева – Началник отдел „Общинска
собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки“ – Община Мездра,
членове:
1) Христина Христова Петкова – Мл. експерт „Правно обслужване“ – Община
Мездра;
2) Пламен Вълканов Червенков – Асистент по Проект „Съвместни усилия срещу
природните бедствия”, договор № 94728/21.08.2018 г., финансиран по
програма INTERREG V-A Румъния – България (ROBG 416)
3) инж. Ваньо Николов Ковачев – Ст. експерт „Кадастър и регулация“ – Община
Мездра;
4) Теодора Красимирова Василева – мл. експерт „Координация, обществени
поръчки и енергийна ефективност“ – Община Мездра
се събра в заседателната зала на общинска администрация Мездра, находяща се в гр.
Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27 от 11:00 часа за изпълнение на Заповед № 93 от
15.02.2019 г.
В 10:30 ч. от деловодството на възложителя чрез Приемо-предавателен протокол бяха
предадени на председателя на комисията постъпилите оферти на участниците в
процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на
строителен надзор на дейности по изършване на СМР на обект: Укрепване на
свлачище в с. Игнатица, Община Мездра, по проект „Съвместни усилия срещу
природните бедствия”, договор № 94728/21.08.2018 г., финансиран по Програма
INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ.
Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в обявения краен срок – до
17:00 ч. на 14.02.2019 г., са постъпили следните оферти:

1.

Име на участника

Дата на
подаване на
офертата

Час на
подаване на
офертата

„СС - КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Варна

13.02.2019 г.

11:01 часа

Входящ
номер
26.00-237
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№

2.

„ГИД – Г КОНСУЛТ” ЕООД, гр.
София

13.02.2019 г.

11:06 часа

26.00-239

Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи. Председателят на
комисията установи, че на заседанието присъстват редовните членове, с което е
налице необходимият кворум за вземане на валидни решения.
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 публичното заседание на комисията нямаше присъстващи представители на
участниците.
Офертните документи на участниците са представени в непрозрачна опаковка,
запечатана и с ненарушена цялост. Отклонения не бяха констатирани. На основание
чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на запечатаните
непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното
съдържание.
I. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ТЯХНОТО
СЪДЪРЖАНИЕ.
1. „СС - КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 103950959, със седалище и адрес на управление:
област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, район р-н Одесос, ул.Страхил
Войвода No 36, представлявано от Стоян Станчев Стоянов, управител.
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести
нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“.
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 от ППЗОП трима от членовете на
комисията, подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото
предложение на участника.
2. „ГИД - Г КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 201190437, със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична, гр. София 1362, район р-н Овча
купел, ж.к. Суходол, Банска Бистрица No 4, представлявано от Гено Колев Генов
– управител.
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести
нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“.
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.
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При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на
комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото
предложение на участника.

След извършване на горните действия, Председателят на комисията обяви
публичната част от заседанието за приключена и комисията продължи работата
си при условията на закрито заседание.
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.
II. 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, 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.
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:
1. „СС - КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Варна
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 и 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.
54, ал. 8 и ал. 9 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, както следва:
При прегледа на ЕЕДОП, представен от „СС - КОНСУЛТ“ ЕООД, комисията
констатира следното:
- В Част III: Основания за изключване, Раздел В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение,
участникът не е отбелязал/декларирал нищо в поле Икономическият оператор има
ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата
за възлагане на обществена поръчка
Комисията указва на участника да отстрани констатираното несъответствие и да
предостави ЕЕДОП.
2. „ГИД - Г КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София
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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 и 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.
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, в срок
до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, да
предоставят 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 придружително писмо 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 21.02.2019 г. и подписа от председателя на
комисията и от нейните членове, както следва:
КОМИСИЯ:
Председател: инж. Розалина Георгиева ........../п/...........
Членове:
Христина Петкова ......../п/...........

2)

Пламен Червенков ........./п/..........

3)

инж. Ваньо Ковачев ........../п/..........

4)

Теодора Василева ......../п/...........

Заличени данни на основание
чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД
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