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от дейността на Комисията, назначена с Решение NQ 1197/17.09.2013г на Кмета на Община
Велинград за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО
МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ:"РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА
"МБАЛ ВЕЛИНГРАД" ЕООД", СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161POOO1/1.1-11~2011/014, КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ С
ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
2007-2013 Г., публикувано обявление в Агенция по обществени поръчки под NQ00156-2013-
0009, открита с Решение NQ1037/О8.08.2013г.

На 17.09.2013г. в 11.00 часа се откри първото публично заседание на комисия в състав:
Председател: инж.Даниела Асенова Салкина - директор на Общинско предприятие
"Туристически информационен център" и Ръководител на проекта;
Членове:
2. Тодор Владимиров Златанов - външен експерт, NQ ВЕ-2201, в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от
ЗОП, публикуван в Агенция по обществени поръчки;
з.георги Андонов Георгиев - външен експерт, NQ ВЕ-2, в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП,
публикуван в Агенция по обществени поръчки
4.цветомир Данчев Тошев- външен експерт, NQ ВЕ-3024, в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП,
публикуван в Агенция по обществени поръчки
5.Мария Велкова Николова, мл.експерт в дирекция АПИО, Община Велинград

Поради неотложни причинигявяване в съдебно заседание) външният експерт Георги
Андонов Георгиев, не може да вземе участие в първото заседание на комисията, но ще
присъства в следващите заседания до края на работата й. На негово място встъпи резервният
член - Петър Иванов Кондев - гл.експерт в отдел "Инфраструктура, строителство и
инвестиции" при Община Велинград.

Председателят на комисията откри заседанието в 11 :00 часа и даде думата на г- Тодор
Златанов външен експерт юрист, който прочете списъка на подалите
оферти участници и прикани членовете на комисията да оформят и подпишат декларациите си
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по ЧЛ.35 от зоп. Декларациите се подписаха и предаДО«е на председателя от всички членове на
комисията. f

Комисията констатира, че са постъпили 8 оферти, както следва:
1."ТЕРМИКС ЕС" ООД - гр.Пазарджик с BX.NQ032-03-204/16.09.2013г., в 12:20 часа
2. "ЦИД Атлас" ЕООД - гр.Пловдив, вх. NQ032-03-205/16.09.2013г.,13:08 часа
3."МИРИКАЛ" ЕООД - гр.София, вх. NQ032-03-206/16.09.2013г 14:02 часа
4." "БИАД - С" ООД - гр.София, вх. NQ032-03-207/16.09.2013г; 14:11 часа
5 "ЕЛ - ТЕЛ -2005" ООД - София, BX.NQ032-03-208/16.09.2013г.,14:25 часа
6.Държавно предприятие "Фонд затворно делог-гр.София.вх. NQ032-03-209/ 16.09.2013г.,14:42
часа
7. "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" ООД - гр.Брацигово, BX.NQ032-03-210/16.09.2013г 15:22 часа;
8." "ТИПС" ООД - гр.Велинград, BX.NQ032-03-211/16.09.2013г.,15:26 часа

По време на работата на комисията присъстваха представители на участниците, които
попълниха "Регистър на присъстващите при отваряне на офертите", неразделна част от
настоящият протокол.

Комисията отвори офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, като
удостовери наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика във всяка от подадени
оферти с надписи съответно: Плик NQl "Документи за подбор", Плик NQ2 "Предложение за
изпълнение на поръчката" и Плик NQ3"Предлагана цена".

Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на Комисията подписаха пликове NQ3
с надпис "Предлагана цена" на участниците и председателят предлагаше на различни
представители на участниците да ги подписват.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОп, Комисията отвори и Пликове NQ2 на участниците ..
Документите, които се намираха в същите бяха подписани от трима от членовете на комисията
и представители на участниците.

Съгласно чл. 68, ал. 5, изр. 3 от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на Плик NQl на
участниците в процедурата и оповести всички документи, които се съдържаха в него за всеки
участник в процедурата,като провери съответствието със списъка по чл.56,ал.l,т.14 от зап.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието
на комисията.

Комисията продължи работа си при закрити врати и пристъпи към проверка на
документите в Плик NQ1 -"Докум~нти за подбор" от постъпилите оферти, относно наличието и
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редовността на представените в плика докумеНТ~1\ в съответствие с изискванията на
Възложителя в обявлението за откриване на процедурата и документацията за участие.

Комисията направи следните констатации относно наличието и редовността на
документите за подбор в Плик N2 1 в офертите на участниците в настоящата процедура, както
следва:

След приключване на публичната част от работата си комисията, на закрито заседание,
разгледа документите в плик N21 за съответствие с критериите за подбор, поставени от
Възложителя. ' .

Конетати ано бе следното:
Участник 1: ."ТЕРМИКС ЕС" ООД
Дружеството се представлява от Стефан Димитров Гочев и Шенка Павлова Илиева.
Участникът декларира, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползва
подизпълнители.
При подробната проверка на приложените в Плик N21 документи, комисията установи, че:
Участникът е представил заверено копие на застраховка със срок на валидност 06.12.2013 г. ,
което не отговаря на изискването на Възложителя, посочени в Раздел IV - Изисквания към
участниците, т.4.2.1., подточка б) -" Застрахователна полица на "Застраховка за професионална
отговорност на участниците в проектирането и строителството".
Участникът не е изпълнил условието на Раздел IV.Изисквания към участниците, 4.3.1.в) в
позицията "Инженер ОВ". Участникът е предложил лице, чиято професионална квалификация
не отговаря на изисквания на Възложителя.

I Участник 2: . "ЦИД Атлас" ЕООД
Дружеството се представлява от ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ПАШЕВ
Участникът декларира, че при изпъ-лнението на обществената поръчка няма да ползва
подизпълнители.
При подробната проверка на приложените в Плик N21 документи, комисията установи, че
участникът е представил всички изискани документи съгласно РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ УЧАСТИЦИТЕ от Документацията за участие и в представените в плик N21 документине
се констатират липси и несъответствия.

I Участник 3: "МИРИКАЛ" ЕООД
Дружеството се представлява от КАМЕН КИРИЛОВ СПАСОВ.
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Участникът декларира, че при изпълнението на общеС1\ената поръчка няма да ползва
подизпълнители. ;
При подробната проверка на приложените в Плик N21 документи, комисията установи, че:

Участникът не е представил списък на документите, съдържащи се в офертата.
Участникът не е представил доказателства за един или повече договори, изпълнени през

последните пет години (20.0б.2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012r., 20.0б.2013г.), които са с
предмета на поръчката, придружен от препоръка/и за добро изпълнение, от които да е видно,
че участникът е изпълнявал строително-монтажни работи включващи пожароизвестителна
инсталация.

Представеният от участника документ за закупена документация за участие не отговаря
на изискванията на РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, Т.7.1.20. да бъде
заверен о копие.

I Участник 4: . "БИАД - С" ООД
Дружеството се представлява от Светослав Апостолов Глосов.
Участникът декларира, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползва
подизпълнители.
При подробната проверка на приложените в Плик N21 документи, комисията установи, че:

Участникът не е представил доказателства за един или повече договори, изпълнени през
последните пет години (20.0б.2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 20.06.2013г.), които са с
предмета на поръчката, придружен от препоръка/и за добро изпълнение, от които да е видно,
че участникът е изпълнявал строително-монтажни работи включващи пожароизвестителна
инсталация.

Участникът не е изпълнил условието на Раздел IV.Изисквания към участниците, 4.3.1.в),
в позицията "Отговорник по контрола на качеството". Участникът е предложил лице, чиято
професионална квалификация не отговаря на изискванията по чл.163а, ал.2 от ЗУТ, че
технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с
квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно
образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в
областите "Архитектура и строителство" и "Техника".

Представеният от участника документ за внесена гаранция за участие не отговаря на
изискванията на РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, т. 7.1.19. да бъде
представен в оригинал.
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I Участник 5: ЕЛ - ТЕЛ -2005" ООД f

. \

Дружеството се представлява от МАЯ ИВАНОВА СПАСОВА
Участникът декларира, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползва
подизпълнители.

При подробната проверка на приложените в Плик N"Q1документи, комисията установи,
че:

Участникът не е представил доказателства за един или повече договори.изпълнени през
последните -пет години (20.06.2008г., 2009г., 2010r., 2011г., 2012r., 20.06.2013г.), които са с
предмета на поръчката, придружен от препоръка/и за добро изпълнение, от които да е видно,
че участникът е изпълнявал строително-монтажни работи включващи пожароизвестителна
инсталация.

Участникът не е представил доказателства ПО Т.7.1.11. Доказателства за техническите
възможности и квалификация на участника, подточка (г) професионални автобиографии по
Образец 8, упоменаващи позиция и длъжност на лицето съобразно оферта на участника.

Участникът е представил 2 броя автобиографии, които не са по образец N"Q8,
предоставен от Възложителя, съответно за позиции Електроинженер и Инженер В и К.

Участникът не е представил по позиция "Електроинженер", копие от диплом за висше
образование в превод и легализация от руски на български език.

Представеният от участника документ за внесена гаранция за участие не отговаря на
изискванията на РАЗДЕЛ IY. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, т. 7.1.19. да бъде
представен в оригинал.

1 Участник 6: Държавно предприятие "Фонд затворно дело" .1 .

Дружеството се представлява от Свилен Иванов Чичев
Участникът декларира, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползва
подизпълнители.

При подробната проверка на приложените в Плик N"Q1 документи, комисията установи,
че:

Участникът не е представил копие от документ за регистрация и удостоверение за
актуално състояние, от което да е видно кое лице представлява държавното предприятие.

Участникът не е изпълнил условието на Раздел IV. Изисквания към участниците, 4.3.1.в)
в позицията "Техническият ръководител", чиято квалификация не отговаря на минималните
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изисквания на Възложителя по отношение на qqpазователо-квалификационната степен
(бакалавър или магистър в областта на строителството или еквивалент).

Участникът не е представил доказателства, че предложените лица за позиции
Строителен инженер, ОВ инженер, Електроинженер, ВиК инженер, че притежават 5 години
професионален стаж по специалността.

Представеният от участника документ за внесена гаранция за участие не отговаря на
изискванията на РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, т. 7.1.19. да бъде
представен в оригинал. . .

1 Участник 7~"БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" оод
Дружеството се представлява от Ангел Иванов Пашкулев
Участникът декларира, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползва
подизпълнители.

При подробната проверка на приложените в Плик NQ1 документи, комисията установи,
че:

Участникът не е представил застраховка, валидна към настоящия момент.
Участникът не е представил доказателства за един или повече договори, изпълнени през

последните пет години (20.06.2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 20.06.2013г.), които са с
предмета на поръчката, придружен от препоръка/и за добро изпълнение, от които да е видно,
че участникът е изпълнявал строително-монтажни работи включващи ел.инсталация и
пожароизвестителна инсталация.

1 Участник 8: "ТИПС" оод ·1 .
Дружеството се представлява от Христо Кръстев Тричков И от Христо Кръстев Тричков
Участникът декларира, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползва
подизпълнители.

При подробната проверка на приложените в Плик NQ1документи, комисията установи,
че:

От представените доказателства за един или повече договори, изпълнени през
последните пет години (20.06.2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 20.06.2013г.), които са с
предмета на поръчката, придружен от препоръка/и за добро изпълнение, не е видно участникът
да е изпълнявал строително-монтажни работи включващ: пожароизвестителна инсталация.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007·2013
\V1\'w.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от

държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ NQBG161 РООО1/1.1-11/20111О14

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Участникът не е изпълнил условието на Раздел~~у.Изисквания към участниците, 4.3.1.B)
като е представил едно и също лице за Позиция Технически ръководител и Позиция ВиК
инженер.

Участникът не е изпълнил условието на Раздел IV.Изисквания към участниците, 4.3.1.B)
в позицията "Отговорник по контрола на качеството".Участникът е предложил за позицията
"Отговорник по контрол на качеството" лице, чиято професионална квалификация не отговаря
на изискванията по чл.163а, ал.2 от ЗУТ , че технически правоспособни са лицата, получили
дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер"
или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и
придобита 'професионална квалификация в .областите "Архитектура и строителство" и
"Техника".

Участникът не е изпълнил условието на Раздел IV.Изисквания към участниците, 4.3.1.B)
в позицията "Координатор по безопасност и здраве". Участникът е предложил лице, чиято
професионална квалификация не отговаря на изискванията по чл.163а, ал.2 от ЗУТ, че
технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с
квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно
образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в
областите "Архитектура и строителство" и "Техника".

Участникът е представил 3 броя автобиографии, които не са по образец NQ 8,
предоставен от Възложителя, съответно за позиции Електроинженер, ОВ инженер, Строителен
инженер.

В представените автобиографии за позиции "Технически ръководител", "Координатор
по безопасност и здраве" и "Отговорник по контрол на качеството" не е посочена позиция и
длъжност на лицата, съобразно оферта на участника.

Участникът не е представил доказателства, че предложените лица за позиции-
"Електроинженер", "Технически ръководител", "ОВ инженер" притежават 5 години
професионален стаж по специалността.

Предвид направените констатации и установените липси и несъответствия с критериите за
подбор, на основание чл.68, ал.8 от ЗОП комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание. чл. 68, _.ал. 8 от ЗОП, да се уведомят участниците за извършените
констатации, относно установени липси на документи и/или несъответствия с критериите за


