ПРОТОКОЛ №1
На основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 1 - 7 от ППЗОП
На 27.03.2019 г., в изпълнение на Заповед № РД-09-148/27.03.2019 г. на кмета на
общината в 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Девин, гр.
Девин, ул. „Дружба“ № 1, ет. 3 се събра комисия в състав:
Председател: Надежда Ризова – началник на отдел „Правно обслужване”
Членове:
1. Инж. Евелина Цонева- външен експерт, вписан в Регистър на обществените
поръчки с № ВЕ-51 със специалност „Промишлено и гражданско строителство”;
2. Аделина Коджабашева – специалист „Инвеститорски контрол.
със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти за участие в
процедура Публично състезание за възлагане на Обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и строителство/на
обект: Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин”, с
уникален номер 00009-2019-0004 в регистъра на АОП, открита с Решение № РД-09-66
от 26.02.2019 г., изменена с Решение № РД-09-114 от 01.03.2019 г. и публикувано
обявление № 897232 от 26.02.2019 г.
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и
правилата за работа на комисията.
На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участници в
процедурата и представители на средствата за масово осведомяване.
В съответствие с разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП получената оферта беше
предадена на председателя на комисията, за което беше съставен протокол с данните по
чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Протоколът беше подписан от предаващото лице и от
председателя на комисията.
Комисията констатира, че в деловодството на Община Девин за участие в процедурата
е представена 1 (една) оферта. При приемане на офертата същата е регистрирана в
регистъра при деловодството на Община Девин, върху опаковката са отбелязани
входящият номер, датата и часа на получаване.
Председателят на комисията оповести участника съгласно Входящия регистър на
получените оферти, а именно:
Участник № 1
ДЗЗД „ТРИ ПИ ИНЖЕНЕРИНГ“, с оферта, постъпила с
Вх. № ОП-4#2 на 26.03.2019 г., в 16:45 часа.
След получаване на списъка с участниците членовете на комисията подписаха
декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания от
Възложителя срок в запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени
наименованието на участника, включително участниците в обединението, адрес за
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, и наименованието на поръчката, за
която се подават документите съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията пристъпи към отварянето на запечатаната непрозрачна опаковка,
оповестяването на съдържанието ѝ, проверка за наличието на отделен запечатан плик с
надпис „Предлагани ценови параметри” и подписването на Техническото предложение
и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. При отваряне на опаковката

комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 (в сила до
28.02.2019 г.) от ППЗОП, както следва:
Участник № 1 ДЗЗД „ТРИ ПИ ИНЖЕНЕРИНГ“
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на Участника, установи, че
опаковката съдържа отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри" в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП (в сила до
28.02.2019 г.), и оповести съдържанието на опаковката.
Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри” на Участника. Техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри” на Участника не бяха подписани от
представител на друг участник в процедурата поради липса на такъв.
След извършените на описаните действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
На 11.04.2019 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание. Комисията
извърши преглед на представените от участника документи за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя. При извършения преглед комисията установи:
Участник № 1 ДЗЗД „ТРИ ПИ ИНЖЕНЕРИНГ“
Участникът е представил документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП (в сила до 28.02.2019 г.),
а именно договор за създаване на обединение /консорциум/ и допълнително
споразумение към същия. От представените документи е видно правното основание за
създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата
обществена поръчка: права и задължения на участниците в обединението,
разпределение на отговорността между членовете на обединението, дейности, които ще
изпълнява всеки член на обединението и солидарна отговорност на всички членове на
обединението за изпълнението на обществената поръчка. От представените документи
не е видно уговаряне на солидарна отговорност на всички членове на обединението за
качествено изпълнението на договора за обществената поръчка изпълнение и за
отстраняване на появилите се дефекти в гаранционните срокове съгласно договора за
изпълнение на обществената поръчка независимо от срока, за който е създадено
обединението. Комисията взе единодушно решение, че Участникът следва да представи
документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, в който да е видно уговаряне на солидарна
отговорност на всички членове на обединението за качествено изпълнението на
договора за обществената поръчка изпълнение и за отстраняване на появилите се
дефекти в гаранционните срокове съгласно договора за изпълнение на обществената
поръчка независимо от срока, за който е създадено обединението.
Представени са единен европейски документ (ЕЕДОП) за самото обединение, както и
за всеки негов член, както следва: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС – 93“
ООД и „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.
ЕЕДОП за ДЗЗД „ТРИ ПИ ИНЖЕНЕРИНГ“
Участникът е представил попълнен ЕЕДОП в електронен вид, подготвен чрез
предоставения от Възложителя образец на ЕЕДОП във формат *.doc, сканиран и
подписан електронно от представляващото Участника лице, съгласно представения
договор за създаване на обединение.
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да
изпълни критериите за подбор, и не възнамерява да възложи на трети страни
изпълнението на част от поръчката.

От прегледа на представените документи и информация се констатира, че участникът
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор
вкл. определените минимални изисквания.
ЕЕДОП за „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД
За „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД е представен попълнен ЕЕДОП в електронен вид,
подготвен чрез предоставения от Възложителя образец на ЕЕДОП във формат *.doc,
сканиран и подписан електронно от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП (в сила до
28.02.2019 г.) съгласно извършената справка в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията.
Информацията в ЕЕДОП за „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД съответства на информацията в
ЕЕДОП за ДЗЗД „ТРИ ПИ ИНЖЕНЕРИНГ“.
От прегледа на представените документи и информация се констатира, че „ПАРСЕК
ГРУП“ ЕООД удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с
критериите за подбор, относими към участника в обединението съгласно чл. 59, ал.6 от
ЗОП, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
ЕЕДОП за „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС – 93“ ООД
За „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС – 93“ ООД е представен попълнен ЕЕДОП в електронен вид,
подготвен чрез предоставения от Възложителя образец на ЕЕДОП във формат *.doc,
сканиран и подписан електронно от задължените лица по чл. 40 от ППЗОП (в сила до
28.02.2019 г.) съгласно извършената справка в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията.
Информацията в ЕЕДОП за „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС – 93“ ООД съответства на
информацията в ЕЕДОП за ДЗЗД „ТРИ ПИ ИНЖЕНЕРИНГ“.
От прегледа на представените документи и информация се констатира, че „ПРЕСТИЖ
БИЗНЕС – 93“ ООД удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с
критериите за подбор, относими към участника в обединението съгласно чл. 59, ал.6 от
ЗОП, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
ЕЕДОП за „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
За „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представен попълнен ЕЕДОП в електронен
вид, подготвен чрез предоставения от Възложителя образец на ЕЕДОП във формат
*.doc, сканиран и подписан електронно от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП (в
сила до 28.02.2019 г.) съгласно извършената справка в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията.
Информацията в ЕЕДОП за „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД съответства на
информацията в ЕЕДОП за ДЗЗД „ТРИ ПИ ИНЖЕНЕРИНГ“.
От прегледа на представените документи и информация се констатира, че „ПЕ ЕНД ПЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние
и с критериите за подбор, относими към участника в обединението съгласно чл. 59, ал.6
от ЗОП, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
След като разгледа документите, представени от участника, за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя, Комисията единодушно взе следното решение:

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпраща настоящия протокол на
участника в процедурата и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП определя срок от 5
(пет) работни дни от получаване на протокола, в който участникът, по отношение на
когото е констатирано несъответствие или липса на информация, може да представи 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.
Възможността по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите
лица, посочени от Участника. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни
от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може
да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват
участника.
Неотстраняване на липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, и/или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор ще
има за своя последица отстраняване на Участника.
Участниците представят допълнителните документи и информация съгласно настоящия
протокол по реда на приемане на офертите в сградата на Общинска администрация Девин, адрес: гр. Девин 4800, ул. „Дружба” № 1 – Деловодство, всеки работен ден от
08:00 часа до 17:00 часа. Информацията се представя в запечатана, непрозрачна
опаковка. Върху същата се изписват наименование на участника, включително
участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и
по възможност факс и електронен адрес, „Допълнителни документи и информация към
оферта за участие в процедура Публично състезание за възлагане на Обществена
поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и
строителство/на обект: Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин“.
Документи и информация, постъпили в деловодството на Общинска администрация Девин след изтичане на определения срок, няма да се разглеждат от комисията. При
изпращане по пощата с препоръчано писмо или по куриер, Участникът следва да се
съобрази с последната дата за постъпване на допълнителните документи и информация.
Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в следващият
присъствен ден.
Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП в
съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 1 - 7 от ППЗОП на 11.04.2019 г.
КОМИСИЯ:
Председател: Надежда Ризова –началник на отдел „ПО”:

.......................................

Членове:
1. инж. Евелина Цонева- външен експерт № ВЕ51 в РОП

.......................................

2. Аделина Коджабашева - специалист „Инвеститорски контрол”

................................

Налице са положени подписи, но са заличени на основание Регламент (ЕС) 2016/679

