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бх.№ Р£[-20-389/13.06.2017г.

ПРОТОКОЛ
от
12 юни 2017г. за дейността на комисията назначена по реда на чл.97, ал. 1
от ППЗОП със заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - Варна № РД-061504/12.06.2017г. за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното
постъпване и за класиране на участниците в обществена поръчка с ред за
възлагане /основание чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП/ събиране
на оферти с обява № РД-21-894/25.05.2017г. с предмет "Строителни работи по
вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен
корпус - 3 по реда на чл.151 от ЗУТ” /код, съгласно Общия терминологичен
речник /CPV/ - 4545 3100 „Строителни работи по възстановяване“/, открита с
публикуването й в профила на купувача на 25.05.2017г.
В 09:00 часа на 12 юни 2017г. в Конферентна зала 205 в Учебен блок - 1 на
Икономически университет - Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77,
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното
постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:
1. Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени поръчки”;
2. доц. д-р Андрияна Андреева - член - юрисконсулт в ИУ ~ Варна;
3. Деян Баев - член - ръководител сектор "Инвестиционна политика и
инвеститорски контрол" в ИУ-Варна.
До 16.30 часа на 09.06.2017г. в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в
Регистъра на обществените поръчки 5 /пет/ оферти в запечатани и непрозрачни
опаковки както следва:
1.
2.
3.
4.
от 13.35ч.
5.

„ИСС Инженеринг“ ООД с вх.№ 54.1 ./09.06.2017г. от 09.10ч.
„Йорданов инженеринг“ ЕООД с вх.№ 54.2./09.06.2017г. от 09.35ч.
„Кейбъл Тех“ ООД с вх.№ 54.3./09.06.2017г. от Ю.ЗОч.
„Промишлено и гражданско строителство“ ООД с вх.№ 54.4./09.06.2017г.
„Алсис“ ЕООД с вх.№ 54.5./09.06.2017г. от 13.50ч.

В залата не присъстват представители на участници в обществената поръчка.
Председателят на комисията представи Заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ Варна № РД-06-1504/12.06.2017г. и оповести, че е получил от Ректората (стая 209) 5
/пет/ броя оферти от „ИСС Инженеринг“ ООД, „Йорданов инженеринг“ ЕООД,
„Кейбъл Тех“ ООД, „Промишлено и гражданско строителство“'ООД и „Алсис“ ЕООД,
което обстоятелство е удостоверено с подписан протокол по реда на чл.48, ал.6 от
ППЗОП към Регистъра на подадените оферти.
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Съгласно чл.51, ал.8, и чл.97, ал.2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.
^
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Комисията констатира, че предадените опаковки не са разпечатани, не са с
нарушена цялост и имат записани входящи номера, съответстващ на реда на подаване
на документите съгласно Регистъра на подадените оферти.
Офертите бяха отворени. Ценовите параметри, бяха в запечатани, непрозрачни
пликове в рамките на опаковките на офертите. Пликовете бяха разпечатани и бяха
оповестени предложенията, както следва:
„ИСС Инженеринг“ ООД предлага обща цена за изпълнение на Поръчката в
размер на 164 025,70лв. /сто шестдесет и четири хиляди двадесет и пет лева и
седемдесет стотинки/ без вкл. ДДС.
„Йорданов инженеринг“ ЕООД предлага обща цена за изпълнение на поръчката в
размер на 160 035.02лв. /сто и шестдесет хиляди тридесет и пет лева и две стотинки/ без
вкл. ДДС.
„Кейбъл Тех“ ООД предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на
185 411.30лв. /сто осемдесет и пет хиляди четиристотин и единадесет лева и тридесет
стотинки/ без вкл. ДДС.
„Промишлено и гражданско строителство“ ООД предлага обща цена за
изпълнение на поръчката в размер на 173 014.45лв. /сто седемдесет и три хиляди и
четиринадесет лева и четиридесет и пет стотинки/ без вкл. ДДС.
„Алсис“ ЕООД предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 167
718.81лв. /сто шестдесет и седем хиляди седемстотин и осемнадесет лева и осемдесет и
една стотинки/без вкл. ДДС.
На основание чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията подписаха
_
4
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация“ и „Ценовите параметри“ на участниците.
След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание по
разглеждане на съдържащите се документи в офертите на участниците в съответствие с
разпоредбите на ЗОП и условията определени в документацията по поръчката.
В резултат на разглеждане на. представените оферти за съответствие с
изискванията на Възложителя, комисията извърши проверка за наличие на вписване на
участниците в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и направи следните
констатации:
^
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1. офертата на „ИСС Инженеринг“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 103650730 съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, алЛ т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинали);
- декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за липса
2
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на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/ (<оригинали);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал. 1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинали).
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри представени на хартиен и на електронен носител - по образец
/Приложение 11/ (оригинал);
- единен европейски документ за обществени поръчки (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. В единния европейски документ за обществени поръчки
Участникът декларира:
вписане в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на
строителите;
- че през последните три приключили финансови години е реализирал оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на повече от 400 000.00лв.
- че притежава валидна застрахователна полица, издадена от „Алианц България“;
- че през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,
е изпълнил три договора с предмет строителство;
- че има разработена, внедрена и сертифицирана, система за управление на
качеството по стандарт ISO 9001:2008;
че има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна
среда по стандарт ISO 14001:2004;
- че има внедрена система за безопасни условия на труд в строителството по
стандарт OHSAS 18001:2007.
Комисията не установи лицеи, нецълноти или несъответствия в офертата на „ИСС
Инженеринг“ ООД.
2. офертата на „Йорданов инженеринг“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202988228
съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за липса
на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/ (оригинал);

- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 11 (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинал).
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри представени на хартиен и на електронен носител - по образец
/Приложение 11/ (оригинал);
- единен европейски документ за обществени поръчки (оригинал).
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. В единния европейски документ за обществени поръчки
Участникът декларира:
вписане в Централния професионален регистър на строителя;
- че през последните три приключили финансови години е реализирал оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на повече от 400 000.00лв.
- че притежава валидна застрахователна полица, издадена от „ДЗИ-Общо
застраховане“ ЕАД;.
че през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,
е изпълнил пет договора с предмет строителство;
- че има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството по стандарт ISO 9001:2015;
- че има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна
среда по стандарт IS О 14001:2015;
- че има внедрена система за безопасни условия на труд в строителството по
стандарт BS OHSAS 18001:2007.
Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия в офертата на
„Йорданов инженеринг“ ЕООД.
3. офертата на „Кейбъл Тех“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 103937876 съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за липса
на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/ (оригинал);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);
-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 алЛ1 от
4
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ЗОП/ - по образец /Приложение 11 (оригинал);,
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинал).
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри представени на хартиен и на електронен носител - по образец
/Приложение 11/ (оригинал);
- единен европейски документ за обществени поръчки (оригинал).
&
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Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. В единния европейски документ за обществени поръчки
Участникът декларира:
- че'през последните три приключили финансови години е реализирал оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на повече от 400 000.00лв.
- че притежава валидна застрахователна полица, издадена от „Уника“ АД;
- че през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,
е изпълнил два договора с предмет строителство;
- че има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството по стандарт ISO 9001:2008;
- че има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна
среда по стандарт ISO 14001:2004 + АС 2009;
че има внедрена система за безопасни условия на труд в строителството по
стандарт OHSAS 18001:2007.
Комисията установи липса на деклариране' на вписане в Централния
професионален регистър на строителя към Камарата на строителите на „Кейбъл Тех“
ООД.
4. офертата на „Промишлено и гражданско строителство“ ООД с ЕИК по
БУЛСТАТ 103834762 съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 2/ (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинали);
- декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за липса
на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/ (оригинали);
-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 5/ (оригинал);
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по образец /Приложение 8/ (оригинали).
5
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- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри представени на хартиен и на електронен носител с- по образец
/Приложение 11/ (оригинал);
- единен европейски документ за обществени поръчки (оригинал).
Установени липси, непълноти или Несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. В единния европейски документ за обществени поръчки
Участникът декларира:
- вписане в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на
строителите в;
- че през последните три приключили финансови години е реализирал оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на повече от 400 000.00лв.
- че притежава валидна застрахователна полица, издадена от „ДЗИ“ ЕАД;
че през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,
е изпълнил три договора с предмет строителство;
- че има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството по стандарт ISO 9001:2008;
- че има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна
среда по стандарт ISO 14001:2004.
Комисията установи липса на деклариране на внедрена система за безопасни
условия на труд в строителството по стандарт BS OHS AS 18001:2007 или еквивалент с
предметен обхват в областта на строителство на сгради на „Промишлено и гражданско
строителство“ ООД.

$

5. офертата на ..Алсйс“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 201134417 съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по
образец /Приложение 21 (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец
/Приложение 3/ (оригинал);
- декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за липса
на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/ (оригинал);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал. 1 от ЗОП/ - по
образец/Приложение 5/ (оригинал);
-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим *
по образец /Приложение 8/ (оригинал).
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри представени на хартиен и на електронен носител с- по образец
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/Приложение 11/ (оригинал);
- единен европейски документ за обществени поръчки (оригинал),
4

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към' офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. В единния европейски документ за обществени поръчки
Участникът декларира:
4
- вписане в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на
строителите в;
- че през последните три приключили финансови години е реализирал оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на повече от- 400 000.00лв*
- че притежава валидна застрахователна полица, издадена от ЗАД „Алианц
България44;
- че през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,
е изпълнил три договора с предмет строителство; .
- че има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството по стандарт ISO 9001:2008;
- че има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна
среда по стандарт ISO 14001:2004;
- че има внедрена система за безопасна условия на труд в строителството по
стандарт OHSAS 18001:2007.
,
4
Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия в офертата на
„Алсис“ ЕООД.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕПИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
4

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаването на настоящия протокол „Кейбъл Тех“ ООД да представи нов единен
европейски документи за обществени поръчки с деклариране на вписване на
дружеството по реда на чл.27, т.З от Закона за Камарата на строителите в
Централния професионален регистър на строителя и „Промишлено и гражданско
строителство“ ООД да представи нов единен европейски документи за обществени
поръчки с деклариране на сертификация за внедрена система за безопасни
условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или
еквивалент с предметен обхват в областта на строителство на сгради.

КОМИСИЯ:

1. Вл
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАВИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА Н А ЛИЧНИТЕ: ДАННИ
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