ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 01-631 от 04.10.2016 г. на
Калин Рогачев - и.д. Главен секретар и Възложител, съгласно Заповед № РД01412/01.07.2016 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за
участие в процедура за вътрешен конкурентен подбор за възлагане на обществена
поръчка с обект строителство и предмет: „Текущи ремонти на част от четвъртия етаж
от сградата на Министерство на труда и социалната политика” във връзка с
изпратена покана до участниците № 26-722/19.09.2016 г.
На 04.10.2016 г. в Стая № 14 в административната сграда на Министерство на труда и
социалната политика от 11:00 часа комисия, назначена със заповед № РД 01-631 от
04.10.2016 г. на Калин Рогачев – и.д. Главен секретар и Възложител, съгласно Заповед №
РД01-412/01.07.2016 г., в състав:
Председател:
Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Терзиев – юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и обществени
поръчки“ в дирекция ПАОЧР, притежаващ юридическа правоспособност;

Членове:
1. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Чолакова – държавен експерт в отдел „Техническа помощ“,
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“;
2. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Карапетрова – държавен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция
„Финанси и управление на собствеността“;
проведе публично заседание за разглеждане офертите на участници в процедура за
конкурентен подбор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущи ремонти на
част от четвъртия етаж от сградата на Министерство на труда и социалната
политика”.
Комисията започна работата си след получаване на списъка с участниците,
представили оферти в деловодството на Министерството на труда и социалната политика.
До крайния срок за получаване на оферти - 17:30 часа на 03.10.2016 г, в
деловодството на МТСП са постъпили 2 (две) оферти. Подадените оферти са в запечатан,
непрозрачен плик с ненарушена цялост, вписани в Регистъра на подадените оферти, както
следва:
1. Оферта с вх. № 71-190/03.10.2016 г. постъпила в 11:44 ч. от Консорциум
„Хидро Билд Сгради“;
2. Оферта с вх. № 71-191/03.10.2016 г. постъпила в 14:22 ч. от „Сънником“
ЕООД.
След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всички
редовни членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на
конфликт на интереси.
В проведеното публично заседание присъства упълномощен представител на
участниците, както следва:
-

Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Ангелов, представител на „Сънником“ ЕООД, упълномощен с

пълномощно;
Комисията запозна присъстващите в залата със Заповед № РД 01-631 от 04.10.2016
г. на възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие
в процедура вътрешен подбор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущи
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ремонти на част от четвъртия етаж от сградата на Министерство на труда и
социалната политика“.
I. В изпълнение на чл. 54 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на
постъпилите оферти и проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ по реда на тяхното получаване:
1.
Офертата на Консорциум „Хидро Билд Сгради“ с вх. № 71190/03.10.2016 г., постъпила в непрозрачен плик с ненарушена цялост, който съдържа
документи за подбор, техническо предложение и отделен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”. Трима от членовете на комисията и представителя на „Сънником“
ЕООД подписаха плика „Предлагани ценови параметри”.
Документите в техническото предложение бяха подписани от трима от членовете
на комисията, същите бяха предложени за подпис на представителя на „Сънником“
ЕООД, който отказа да ги подпише.
2.
Офертата на „Сънником“ ЕООД с вх. № 71-191/03.10.2016 г., постъпила в
непрозрачен плик с ненарушена цялост, който съдържа два плика с надписи „Документи и
техническо предложение“ и плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от
членовете на комисията подписаха плика „Предлагани ценови параметри”.
Документите в техническото предложение бяха подписани от трима от членовете
на комисията.
С това на 04.10.2016 г. приключи публичната част от процедурата.
Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на
документите на участниците за установяване на съответствието им с критериите за
подбор, поставени от Възложителя
Първи по ред бяха разгледани документите за подбор на Консорциум „Хидро
Билд Сгради“. В резултат на извършената проверка за съответствие с изискванията на
възложителя на представените от Консорциум „Хидро Билд Сгради“ документи,
комисията установи, че участникът е представил всички изискани от Възложителя
документи.
Втори по ред бяха разгледани документите, съдържащи се в плик „Документи и
техническо предложение“ на „Сънником“ ЕООД. В резултат на извършената проверка
за съответствие с изискванията на възложителя на представените от „Сънником“ ЕООД
документи, комисията установи, че участникът е представил всички изискани от
Възложителя документи.
Въз основа на направените констатации:
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Установява съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени
от възложителя и ги допуска до разглеждане на техническите им предложения.
На 04.10.2016 г. комисията продължи своята работа по разглеждане на
Техническите предложения на участниците. Първо по ред бе разгледано техническото
предложение на участника Консорциум „Хидро Билд Сгради“.
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В попълнения образец на техническата оферта от страна на Консорциум „Хидро
Билд Сгради“, участникът е оферирал срок за изпълнение на дейностите, предвидени по
обществената поръчка 90 (деветдесет) календарни дни. В поканата изпратена до
участниците да представят индивидуални оферти, в т. 3 – „Срок за изпълнение на
договора“ е посочено, че максималният срок за изпълнение на договора е 60 (шестдесет)
календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора. С това участникът
представя оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Второ по ред бе разгледано Техническото предложение на „Сънником“ ЕООД в
плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ е изготвено съгласно приложение
№ 1 към изпратената покана за участие и съдържа:
Съответни мерки и механизми, подход, план за работа и организация за всеки от
посочените от възложителя характерен елемент от комплексното изпълнение на
поръчката: временно строителство, строителната площадка, доставките на материали и
оборудване, изпитвания, комуникация между участниците в процеса, на ключовия
персонал с неговите отговорности и пълномощия, документи свързани с изпълнението на
строителството, осигуряване на безопасност на работата, мерки за опазване на околната
среда и др.
Описано е управлението на работните процеси тяхната последователност, които
следва да гарантират постигането на желания краен резултат, като е представена
обосновка, която разглежда как посочените мерки и механизми ще доведат до оптимално
реализиране на крайния резултат. Предвидената система и подход за реализиране са
предпоставка за защита интереса на Възложителя с оглед качественото изпълнение на
предмета на поръчката.
Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на
отделните специалисти, участващи в процеса по изпълнение на дейностите по
специалности, от което е видно, че необходимите ресурси са разпределени равномерно
във времето. Предвидена е адекватна система за взаимозаменяемост и обезпечаване на
необходимите специалисти на всяко едно място и момент.
Ясно са посочени в техническото предложение стратегията за контрол по видовете
СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на
техническата документация. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешно
фирмен контрол както върху използването на строителните материали и изделия, тяхното
съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността за
доставяне, начин на складиране, начин на влагане. Предвиден е метод за работа при
установяване на несъответствия с техническите спецификации по договора. Предвидена е
система за срочната подмяна и материалите при установяване на несъответствие, както и
система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост, с цел
запазване не интересите на възложителя и постигане на предвиденото в проекта качество.
Участникът е посочил описание на всички мероприятия от подготвителния период.,
подлежащи на съгласуване и предварителен контрол от Възложителя, както и метод за
работа при установяване на несъответствия.
Участникът е посочил описание на дейностите по съгласуване и контрол на
технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход,
доставки, сертификати.
В техническото предложение са отчетени всички вероятни аспекти на проявление,
области и сфери на влияние, оценил е условията за настъпване за всеки от описаните
рискове и са оценени и предвидени степента на въздействието му върху изпълнението на
договора за всяка от дейностите, като са предложени ефективни и адекватни мерки.
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Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен
с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск. Посочени са конкретни похвати по
отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Участникът е предложил мерки за предотвратяване на дефинираните аспекти от
риска посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ.
негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен.
Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите
участниците, като оценяването се извърши, съгласно методиката, посочена в
документацията, като всеки член от комисията даде обосновка и се мотивира на база на
посочените от възложителя критерии за качество, като постави оценки по трите
показателя – К2 „Срок за изпълнение“, К3 „Технологична последователност на
строителните процеси“ и К4 „Идентификация на рисковете за качественото изпълнение“,
формиращи „Техническото предложение“ на всеки участник. Подробните обосновки по
показателите К3 и К4 са обективирани в индивидуалните оценителни листове за оценка,
неразделна част от настоящия протокол. Оценката по показател К2 „Срок за изпълнение
на поръчката“ ще се изчисли по следната формула:
К2 = предложен най-къс срок за изпълнение (дни)
х 25
предложен срок за изпълнение в офертата на участника (дни)
Комисията пристъпи към изчисляване на оценката по показател К2 на участника
„Сънником“ ООД, както следва:
К2 = (52 / 52) х 25 = 1 х 25 = 25
В следствие на извършеното оценяване на техническите предложения на
участниците се установяват, следните резултати:
КОМИСИЯ

Сънником ЕООД
К2

К3

К4

Борис Терзиев

25

15

10

Лилия Чолакова

25

15

10

Цветанка Карапетрова

25

15

10

Осреднена стойност

25

15

10

Техническа оценка К2 + К3 + К4

50

Въз основа на направените констатации,
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Да допусне до отваряне на плика с надпис „Предложено ценово предложение“
офертата на участника: „Сънником“ ЕООД.
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2. Да предложи за отстраняване от по-нататъшно участие участника Консорциум
„Хидро билд Сгради“ на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
3. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП отварянето на плика с надпис „Предложено
ценово предложение“, на допуснатите оферти да се извърши на 07.10.2016 г. от 11:00 ч. в
стая 14, етаж 2, в Министерство на труда и социалната политика, за което да бъдат
уведомени всички участници в съответствие с изискванията на Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки.
Решенията на комисията бяха взети единодушно.
Дата на съставяне на настоящия протокол 04.10.2016 г.
Членове:
1. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Терзиев Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД;
2. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Чолакова Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД;
3. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Карапетрова Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД;
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