ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 01-567 от 07.09.2016 г. на
Калин Рогачев За 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: „Извършване на ремонтни дейности в
Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи” във връзка
с изпратена покана до участниците № 9104-117/23.08.2016 г.
На 07.09.2016 г. в Зала 2 в административната сграда на Министерство на труда и
социалната политика от 11:00 часа комисия, назначена със заповед № РД 01-567 от
07.09.2016 г. на Калин Рогачев – За Главен секретар и Възложител, съгласно Заповед №
РД01-412/01.07.2016 г., в състав:
Председател:
Иванова – началник на отдел „Управление на собствеността“,
дирекция „Финанси и управление на собствеността“ притежаваща професионална
компетентност, свързан с предмета на поръчката;
Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Членове:
1. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Терзиев – юрисконсулт в отдел „Правно обслужване“ в
дирекция ПАОЧР, притежаващ юридическа правоспособност;
2. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Пейчинова – държавен експерт в отдел „Счетоводство“,
дирекция „Финанси и управление на собствеността“;
Резервни членове:
1. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Шопска - юрисконсулт в отдел „Правно обслужване“ в дирекция
ПАОЧР, притежаващ юридическа правоспособност;
2. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Пътникова - главен експерт в отдел „Счетоводство“, 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: „Извършване на
ремонтни дейности в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални
инициативи”.
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 02.09.2016 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. № 71-182/01.09.2016 г. постъпила в 14:34 ч. от „Сънником“
ЕООД.;
2. Оферта с вх. № 71-185/02.09.2016 г. постъпила в 13:14 ч. от Консорциум
„Хидро Билд Сгради“.
След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всички
редовни и резервни 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:
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-

Ангелов, представител на Консорциум „Хидро Билд Сгради“,
упълномощен с пълномощно;
Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Комисията запозна присъстващите в залата със Заповед № РД 01-567 от
07.09.2016 г. на възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на подадените
оферти за участие в процедура вътрешен подбор за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Извършване на ремонтни дейности в Центъра за развитие на човешките
ресурси и регионални инициативи“.
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 „Съником“ ЕООД с вх. № 71-182/01.09.2016 г. постъпила в
непрозрачен плик с ненарушена цялост, който съдържа техническо предложение и
отделен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на
комисията и представителя на Консорциум „Хидро Билд Сгради“ 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 Консорциум
„Хидро Билд Сгради“, който отказа да ги подпише.
2.
Офертата на Консорциум „Хидро Билд Сгради“ с вх. № 71185/02.09.2016 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 подписаха плика „Предлагани
ценови параметри”.
Документите в техническото предложение бяха подписани от трима от членовете
на комисията.
С това на 07.09.2016 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, съдържащи се в плик № 1 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.
Втори по ред бяха разгледани документите, съдържащи се в плик № 1 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.
Въз основа на направените констатации:
КОМИСИЯТА РЕШИ:
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1. Установява съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени
от възложителя и ги допуска до разглеждане на техническите им предложения.
На 07.09.2016 г. комисията продължи своята работа по разглеждане на
Техническите предложения на участниците. Първо по ред бе разгледано техническото
предложение на участника „Сънником“ ЕООД.
След обстойна проверка на представените документи от участника, комисията
установи, че е подаден единствено образец № 1 от приложенията към поканата
изпратена до участника без към него да са приложени технологичната
последователност на строителните процеси, които следва да се извършат и
идентифицираните рискове от участника.
Второ по ред бе разгледано Техническото предложение на Консорциум „Хидро
Билд Сгради“ е изготвено съгласно приложение № 1 към изпратената покана за участие
и съдържа подробно описана технологична последователност на строителните процеси,
линеен график за изпълнение на дейностите, диаграма на работната ръка, както и
подробно идентификация на рисковете, които биха повлияли за качественото
изпълнение на поръчката.
Въз основа на направените констатации,
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Да допусне до отваряне на плика с надпис „Предложено ценово предложение“
офертата на участника: Консорциум „Хидро билд Сгради“.
2. Да предложи за отстраняване от по-нататъшно участие участника „Сънником“
ЕООД на основание чл. 107, т. 2, буква а) от ЗОП.
2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП отварянето на плика с надпис
„Предложено ценово предложение“, от допуснатите оферти да се извърши на 10.09.2016
г. от 11:00 ч. в зала 2, 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 настоящият протокол 07.09.2016 г.
Членове:
1. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Иванова

Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД;

2. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Терзиев

Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД;

3. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Пейчинова

Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД;
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