ПРОТОКОЛ № 1
за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в
публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане
на обществена поръчка с предмет:
„Разработване на план за управление на защитена местност „Чокльово блато“, с.
Байкалско, общ. Радомир, обл. Перник“, открита с решение № 502 от дата 13.07.2018 г. на
кмета на Община Радомир, обявлението за която обществена поръчка е публикувано в
РОП под № 00535-2018-0007.
Днес, 07.08.2018 г., в 11:00 часа, в заседателна зала в сградата на Община Радомир, в
изпълнение на заповед № 537/07.08.2018 г. на кмета на Община Радомир за провеждане на
публично състезание, съгласно ЗОП, се проведе публично заседание на комисия за отваряне,
разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в състав:
Председател:
Роберта Георгиева Борисова - директор дирекция „Специализирана администрация“ в
община Радомир;
Членове:
1. Даниела Симеонова Младенова – началник- отдел ППОП в община Радомир;
2. Ася Красимирова Радуилова – ст.юрисконсулт при община Радомир;
3. Лилия Василева Георгиева – експерт ОП в Община Радомир;
4. Иван Карчев - външен експерт – правоспособен юрист, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1,
т. 17 от ЗОП под № ВЕ-172“;
Председателят на комисията свика членовете на комисията за заседанието й в 10.50
часа. Запечатаните пликове с офертите за участие в публичното състезание, както и входящия
регистър на офертите бяха предадени на председателя на комисията в 10.55 часа, като бе
подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
На заседанието присъстваха всички членове на комисията.
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Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че
в залата са всички членове на Kомисията, откри заседанието. Председателят запозна
присъстващите със съдържанието на Заповед № 537/07.08.2018 г. на кмета на Община Радомир и
със списъка с участниците, подали оферти за участие в процедурата,

съгласно входящия

регистър на офертите.
Предвид обстоятелството, че всички членове на Комисията присъстват на провежданото
открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на валидни решения, комисията
пристъпи към изпълнение на своите задължения. Председателят на комисията определи график
за работа на комисията както следва:
- краен срок за работа на комисията – до 30.10.2018 г.
- всяко следващо заседание на комисията ще бъде проведено според броя на постъпилите
оферти и тяхното съдържание, в съответствие с нормативните изисквания и времето, необходимо
за разглеждане и оценка на постъпилите оферти, както и за изготвянето на необходимите
документи.
На заседанието на Комисията присъстваха следните лица:
- Емил Грънчовски – упълномощен представител на Обединение „Чокльово блато 2019“;
- Михаела Цекова – упълномощен представител на „Географика“ ЕООД;
На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Съгласно регистъра на подадените оферти, Комисията направи следните
КОНСТАТАЦИИ:
1. Регистрирани предложения – 4 бр., както следва:
№
по
ре
д
1

Регистрационен
индекс

Дата

Час

Подател на офертата

2

3

4

5

1.

АО-92-00-356

06.08.2018 г.

14.16 часа

„Географика“ ООД, гр. София

2.

АО-92-00-357

06.08.2018 г.

15.33 часа

Обединение „Чокльово Блато 2019“, с
участници в него: „БТ-Инженеринг“
ЕООД и „УАЙЛДЛАЙФ“ ЕООД

3.

АО-92-00-358

06.08.2018 г.

15.50 часа

„П-Юнайтед“ ЕООД, гр. София

4.

АО-92-00-359

06.08.2018 г.

16.58 часа

ДИ ЕНД ЕМ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.
София

2

2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявлението за
обществената поръчка.
3. Представените опаковки са с ненарушена цялост.
След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с имената на
участниците в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса
на конфликт на интереси с участниците, в съответствие с изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП
и чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи към
отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на участниците.
Офертите (представени в запечатани, непрозрачни опаковки) бяха отворени по реда на
получаването им в деловодството на общината, като за всяка от тях последователно се изпълниха
следващите действия.
Комисията оповести съдържанието на всяка от представените запечатани и непрозрачни
опаковки.
Комисията провери за наличие на пликове с надпис «Предлагани ценови параметри» и
установи наличието на такива за всички участници, както следва:
-

Участник №1„Географика” ЕООД
Участникът е подал оферта в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие - в
запечатана и непрозрачна опаковка, в която са поставени документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1
от ППЗОП и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". При проверка
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата,
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Трима от членовете
на комисията подписаха техническото предложение на участника. Председателят на комисията
предложи на представителите на участниците да подпишат техническото предложение на
„Географика“ ООД. То беше подписано от представителя на Обединение „Чокльово блато
2019“ – г-н Емил Грънчовски. Трима от членовете на комисията подписаха плика с
предлаганите ценови параметри на участника. Председателят на комисията предложи на
представителите на участниците да подпишат плика с предлаганите ценови параметри на
„Географика“ ООД. Той беше подписан от представителя на Обединение „Чокльово блато
2019“ – г-н Емил Грънчовски.
-

Участник №2 Обединение „Чокльово Блато 2019“, с участници в него: „БТ-

Инженеринг“ ЕООД и „УАЙЛДЛАЙФ“ ЕООД
Участникът е подал оферта в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие - в
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запечатана и непрозрачна опаковка, в която са поставени документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от
ППЗОП и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". При проверка на
документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията
констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Трима от членовете на
комисията подписаха техническото предложение на участника. Председателят на комисията
предложи на представителите на участниците да подпишат техническото предложение на
Обединение „Чокльово Блато 2019“. То беше подписано от представителя на „Географика“ ООД
– г-жа Михаела Цекова. Трима от членовете на комисията подписаха плика с предлаганите
ценови параметри на участника. Председателят на комисията предложи на представителите на
участниците да подпишат плика с предлаганите ценови параметри на Обединение „Чокльово
Блато 2019“. Той беше подписан от представителя на „Географика“ ООД – г-жа Михаела Цекова.
- Участник №3 „П-Юнайтед” ЕООД
Участникът е подал оферта в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие - в
запечатана и непрозрачна опаковка, в която са поставени документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от
ППЗОП и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". При проверка на
документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията
констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Трима от членовете на
комисията подписаха техническото предложение на участника. Председателят на комисията
предложи на представителите на участниците да подпишат техническото предложение на „ПЮнайтед“ ЕООД. То беше подписано от представителя на „Географика“ ООД – г-жа Михаела
Ценова. Трима от членовете на комисията подписаха плика с предлаганите ценови параметри на
участника. Председателят на комисията предложи на представителите на участниците да
подпишат плика с предлаганите ценови параметри на Обединение „П-Юнайтед“ ЕООД. Той
беше подписан от представителя на Той беше подписан от представителя на Обединение
„Чокльово блато 2019“ – г-н Емил Грънчовски.

-

Участник №4 „ДИ ЕНД ЕМ КОНСУЛТ“ ЕООД
Участникът е подал оферта в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие - в
запечатана и непрозрачна опаковка, в която са поставени документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от
ППЗОП и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". При проверка на
документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията
констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение на участника. Председателят на комисията предложи на
представителите на участниците да подпишат техническото предложение на „ДИ ЕНД ЕМ
КОНСУЛТ“ ЕООД. То беше подписано от представителя на Обединение „Чокльово блато 2019“ –
г-н Емил Грънчовски. Трима от членовете на комисията подписаха плика с предлаганите ценови
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параметри на участника. Председателят на комисията предложи на представителите на
участниците да подпишат плика с предлаганите ценови параметри на „ДИ ЕНД ЕМ КОНСУЛТ“
ЕООД. Той беше подписан от представителя на „Географика“ ООД – г-жа Михаела Цекова.
След извършването на описаните действия за всяка една оферта и установяването на
гореизложените факти и обстоятелства, приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа в закрити заседания, проведени на
21.08. и на 07.09.2018 г. В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията
извърши проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя, съобразно изискванията на документацията за участие в
процедурата, въз основа на което установи следното:
1. За Участник № 1 – „Географика“ ЕООД, ЕИК 200062954.
1.1 В общата опаковка от офертата на „Географика“ ЕООД се съдържат документи, подробно
описани в представения от участника- Опис на представените документи. Представени са
ЕЕДОП, подписани с електронен подпис от задължените лицата. Представени са всички
изискуеми от възложителя документи, същите съответстват на изискванията за форма и
съдържание и показват съответствието на предложението на участника с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за
поръчката и в Обявлението.
Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши, на основание
аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, че допуска до разглеждане и
оценка на техническото предложение участникът „Географика“ ЕООД“.

2.

За Участник № 2 Обединение „Чокльово Блато 2019“, с участници в него: „БТ-

Инженеринг“ ЕООД, ЕИК:131024484 и „УАЙЛДЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК: 175131502.
В общата опаковка от офертата на Обединение „Чокльово Блато 2019“ се съдържат
документи, подробно описани в представения от участника Списък (Приложение № 1).
Представени са ЕЕДОП, подписани с електронен подпис от лицата, представляващи участника в
процедурата и съдружниците в обединението на електронен носител. Представени са всички
изискуеми от възложителя документи, същите съответстват на изискванията за форма и
съдържание и показват съответствието на предложението на участника с изискванията към
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личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за
поръчката и в Обявлението.
Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши, на основание
аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, че допуска до разглеждане и
оценка на техническото предложение участникът Обединение „Чокльово Блато 2019“.
3. За Участник № 3 – „П-Юнайтед“ ЕООД, ЕИК: 131572936.
3.1. В представения ЕЕДОП от участника „П-Юнайтед“ ЕООД - Част IV, раздел В - е
описан опит и име само на ръководителят на екипа. Не са посочени останалите ключови
експерти - инженер геолог и хидролог, инженер хидротехническо строителство, инженер
геодезист, биолог – като е реферирано, че за последните са представени отделни ЕЕДОП-и.
Последното противоречи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, както и на изискванията на
възложителя в подточка 2.7, точка 2 „Изисквания към участниците“ от Раздел VI „Указания,
необходими за подготовката на офертите“ и на подточка т.1 от Раздел III „Указания за
подготовка на образците на документи“ от документацията, където е представено изискването за
списък на лицата, посочени като ключови експерти от участника.
3.2. В представения ЕЕДОП на ключов експерт инженер Хидротехническо строителство като
специфичен опит е посочено участието на експерта като инженер проектант в изготвянето на
редица проекти. Проектите, посочени от лицето са за ремонт на язовири и прелинвици, както и за
възстановяване на подпорни стени на реки, корекция на реки и укрепване бреговете на речно
корито. От представеното комисията не може да приеме, че лицето има опит в изпълнението на
проекти, свързани с опазване на околната среда, тъй като посочените дейности са свързани
единствено със строителството, но не могат да бъдат отнесени към опазване на околната среда.
Последното противоречи на изискванията на изискванията на възложителя в подточка 2.5.2 в
частта за изискванията за ключов експерт 3 инженер хидротехническо строителство, точка 2
„Изисквания към участниците“ от Раздел VI „Указания, необходими за подготовката на
офертите“ от документацията.
3.3. Представените ЕЕДОП-и от третите лица, ключови експерти – инженер геолог и
хидролог, инженер хидротехническо строителство, биолог - не са цифрово подписани.
Последното противоречи на изискванията на възложителя в подточка 6.2, точка 6 „Оферта“ от
Раздел VI „Указания, необходими за подготовката на офертите“ от документацията. Съгласно
изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП и методическо указание изх. №МУ-4 от 02.03.2018 г. на
Агенцията по обществени поръчки, ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан и представен в
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нередактируем формат - В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при
предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите,
обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участникът да представи нов ЕЕДОП
и/или

други

документи,

които

съдържат

променена

и/или

допълнена

информация.

Новопредставеният/те ЕЕДОП също следва да бъде/ат в електронен вид и да бъде представен при
спазване на изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП и методическо указание изх. №МУ-4 от
02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки.
4. За участник №4 „ДИ ЕНД ЕМ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК: 200948893.
4.1. Представения ЕЕДОП от участника „ДИ ЕНД ЕМ КОНСУЛТ“ ЕООД не е представен в
електронен вид и не е цифрово подписан. Съгласно изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП и
методическо указание изх. №МУ-4 от 02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки,
ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан и представен в нередактируем формат - В случаите
когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен
подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.
4.2. Представеният ЕЕДОП от третото лице – инженер геодезист не е представен в електронен
вид и не е цифрово подписан. Последното противоречи на изискванията на възложителя в
подточка 6.2, точка 6 „Оферта“ от Раздел VI „Указания, необходими за подготовката на
офертите“ от документацията. Съгласно изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП и методическо
указание изх. №МУ-4 от 02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки, ЕЕДОП следва да
бъде цифрово подписан и представен в нередактируем формат - В случаите когато ЕЕДОП е
попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да
бъде подписана версията в PDF формат.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите,
обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участникът да представи нов ЕЕДОП
и/или

други

документи,

които

съдържат

променена

и/или

допълнена

информация.

Новопредставеният/те ЕЕДОП също следва да бъде/ат в електронен вид и да бъде представен при
спазване на изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП и методическо указание изх. № МУ-4 от
02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки.
Участниците, за които е установено несъответствие или липса на информация в
предложенията им, показваща съответствието с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и Обявлението
(подробно описани по-горе) следва в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия
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протокол 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 или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите
лица, посочени от кандидата или участника. Участникът може да замени подизпълнител или
трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията
на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
След консултация с членовете, председателят определи следващите заседания на
комисията, на които да бъдат разгледани и оценени техническите предложения на участниците
да бъдат проведени след получаването на допълнителните документи от участниците и/или след
изтичане на крайния срок определен за това, в същата зала и с начален час на работата 10.00
часа. С това, заседанието на комисията, проведено на 07.09.2018 г. приключи.
Настоящият протокол следва да бъде изпратен на всички участници в деня на
публикуването му на профила на купувача на интернет страницата на възложителя.
Настоящият протокол е изготвен на 07.09.2018 г.

КОМИСИЯ:
/п/*
Председател: ………………………………....
/Р. Борисова /
Членове:

/п/*
………………………………….
/Д. Младенова/
/п/*
……………………………………
/А. Радуилова/
/п/*
……………………………………
/Л. Георгиева/
/п/*
……………………………………
/Ив. Карчев/

Вярно с оригинала, подписан на хартия!
*Подписите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл. 23,ал.2 от ЗЗЛД.
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