БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ
Военно формирование 32990
4000, Пловдив, пл. „Съединение” № 1

УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ

……

....* ЯВОР МАТЕЕВ

ПРОТОКОЛ
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
Днес, 07.12.2017 г., във връзка с възлагането на обществена поръчка по чл.
20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се събра комисия в състав:
Председател: майор Наталия Симова Симеонова – старши помощникначалник на отделение „Логистика”;
Членове:
1. Майор Венелин Стоянов Воев – началник на отделение „Финанси” на
68 бригада Специални сили;
2. Капитан Тодорка Георгиева Георгиева – главен юрисконсулт на 68
бригада Специални сили;
3. Капитан Красимир Петров Коцев – пощник-началник на отделение S 3
„Тактическо” на 2 бспс;
4. Ц.сл. Илиана Ненкова Жулева-Драгомирова – старши експерт в
отделение „Логистика” на 68 бригада Специални сили;
с предмет: „Авариен ремонт на ВИК инсталация във войскови район 1536
на 68 бригада Специални сили”, съгласно и на основание заповед № ЗРД766/06.12.2017г. на командира на 68 бригада Специални сили със задача да
разгледат, оценят и класират постъпилите оферти, събрани чрез публикуване на
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обява за възлагане на обществена поръчка, по реда и условията на Закона за
обществени поръчки и Правилник за прилагане на закона за обществените
поръчки.
Комисията установи:
- Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване и
представители на юридически лица, подали оферти;
- На комисията беше представен Регистър на участниците, подали
оферти за участие в настоящата обществена поръчка;
- В установения срок са подадени четири оферти, както следва:
1. „АРТСТРОЙ” ООД;
2. „ПЪТРЕМОНТ” ООД;
3. „ЗАПРЯНОВИ – 03” ООД;
4. „А.П.П. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
След подписване на декларации, във връзка с деклариране на
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51 и чл. 52 от ППЗОП,
комисията пристъпи към работа.
Председателят на комисията представи четири опаковки с видимо
ненарушена цялост, с указани входящи номера, дата и час на подаване в
регистратура за некласифицирана информация на 68 бригада Специални сили.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите и обявяване на ценовите
предложения, по реда на постъпването им, а именно:
1. „АРТСТРОЙ“ ООД;
Предлаганата цена за изпълнение на поръчката без ДДС е 71777,53 лева
(седемдесет и една хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и петдесет и три
стотинки).
2. „ПЪТРЕМОНТ” ООД;
Предлаганата цена за изпълнение на поръчката без ДДС е 71919,52 лева
(седемдесет и една хиляди деветсттин и деветнадесет лева и петдесет и две
стотинки).
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3. „ЗАПРЯНОВИ – 03” ООД;
Предлаганата цена за изпълнение на поръчката без ДДС е 71502,76 лева
(седемдесет и една хиляди петстотин и два лева и седемдесет и шест стотинки).
4. „А.П.П. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
Предлаганата цена за изпълнение на поръчката без ДДС е 56655,48 лева
(петдесет и шест хиляди шестстосин петдесет и пет лева и четиридесет и осем
стотинки).
С това приключи публичната част на заседанието.
Комисията продължи работата си с разглеждане на представените
документи на участниците и проверка на съответствието им с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор както следва:
I. „АРТСТРОЙ” ООД.
Офертата на участника съдържа:
1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата.
2. Оферта за участие - по образец, включващо: посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и
електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата - Образец № 1.
3. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 3.
4. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 3÷5 от ЗОП - Образец № 4.
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2
ведно с приложенията към него.
6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договорОбразец № 7.
7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
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данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Образец № 5.
8. Друга информация и/или документи:
8.1. Доказателства за извършеното строителство под формата на списък
на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - /образец
№8/, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,
както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
8.2. Застраховка за професионална отговорност на

участниците в

строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна
сума за този вид строеж, придружена с декларация от участника в свободен
текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието
й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след
изтичането му.
8.3. Сертификат ISO 9001:2015 – система за управление на качеството
или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване
на качеството, с предметен обхват в областта на строителството - (заверено
копие).
8.4. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за
управление

на околна среда

ISO 14001:2015 или еквивалент или други

доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен
обхват в областта на строителството - (заверено копие).
8.5. Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за
изпълнение на строежи от категорията строеж,

в която попада обекта на

поръчката - IV група, IV категория строеж.
9. Ценово предложение – по образец, ведно с приложенията към него.
10. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 9.
След извършения подробен преглед и проверка на офертата и
приложените към нея образци, представена от участника, комисията констатира,
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че офертата на „АРТСТРОЙ“ ООД отговаря на изискванията на възложителя,
посочени в обявата за събиране на оферти и в документацията за участие.
II. „ПЪТРЕМОНТ” ООД.
Офертата на участника съдържа:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата.
2. Оферта за участие - по образец, включващо: посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и
електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата - Образец № 1.
3. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 3.
4. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 3÷5 от ЗОП - Образец № 4.
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2
ведно с приложенията към него.
6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец № 7.
7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Образец № 5.
8. Друга информация и/или документи:
8.1. Доказателства за извършеното строителство под формата на списък
на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - /образец
№8/, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,
както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
8.2. Застраховка за професионална отговорност на

участниците в

строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна
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сума за този вид строеж, придружена с декларация от участника в свободен
текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието
й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след
изтичането му.
8.3. Сертификат ISO 9001:2015 – система за управление на качеството
или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване
на качеството, с предметен обхват в областта на строителството - (заверено
копие).
8.4. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за
управление

на околна среда

ISO 14001:2015 или еквивалент или други

доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен
обхват в областта на строителството - (заверено копие).
8.5. Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за
изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на
поръчката - IV група, IV категория строеж.
9. Ценово предложение – по образец, ведно с приложенията към него.
10. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 9.
След извършения подробен преглед и проверка на офертата и
приложените към нея образци, представена от участника, комисията констатира,
че

декларациите по образец № 5, 7 и 9 са представени само от един от

управителите на кандидата, а видно от представената оферта, юридическото
лице „ПЪТРЕМОНТ” ООД се представлява заедно от двама управители –
налице са условията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.
В образец на № 1 на офертата липсва правнообвързващия подпис на
втория управител – Кольо Димитров Вълев.
МОТИВИ:
С липсата на правнообвързващия подпис на втория управител – Кольо
Димитров Вълев и неподаването на декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
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действителни собственици, декларацията за срока на валидност на офертата и
декларацията за приемане условията на проекта на договора от втория управител
–

Кольо

Димитров

Вълев

са

съществени

елементи

от

обхвата

на

представителната власт и са нередовност по смисъла на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.
На основание чл. 72, ал. 2 от ЗОП комисията дава на „А.П.П.
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 5 /пет/ дневен срок за подробна писменна обосновка
за начина на образуване на предложението, свързано с цената и /или / разходите.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, насоящата комисия предоставя
възможност на управителя на „ПЪТРЕМОНТ” ООД в 5 /пет/ дневен срок да
отстрани констатираните липси и несъответствия в образец № 1,5,7 и 9.
III. „ЗАПРЯНОВИ – 03” ООД.
Офертата на участника съдържа:
1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата.
2. Оферта за участие - по образец, включващо: посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и
електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата - Образец № 1.
3. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 3.
4. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 3÷5 от ЗОП - Образец № 4.
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2
ведно с приложенията към него.
6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец № 7.
7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Образец № 5.
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8. Друга информация и/или документи:
8.1. Доказателства за извършеното строителство под формата на списък
на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - /образец
№ 8/, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,
както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
8.2. Застраховка за професионална отговорност на

участниците в

строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна
сума за този вид строеж, придружена с декларация от участника в свободен
текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието
й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след
изтичането му.
8.3. Сертификат ISO 9001:2015 – система за управление на качеството
или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване
на качеството, с предметен обхват в областта на строителството - (заверено
копие).
8.4. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за
управление

на околна среда

ISO 14001:2015 или еквивалент или други

доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен
обхват в областта на строителството - (заверено копие).
8.5. Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за
изпълнение на строежи от категорията строеж,

в която попада обекта на

поръчката - IV група, IV категория строеж.
9. Ценово предложение – по образец, ведно с приложенията към него.
10. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 9.
След извършения подробен преглед и проверка на офертата и
приложените към нея образци, представена от участника, комисията констатира,
че офертата на „ЗАПРЯНОВИ – 03” ООД отговаря на изискванията на
възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти и в документацията за
участие.
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IV. „А.П.П. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
Офертата на участника съдържа:
1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата.
2. Оферта за участие - по образец, включващо: посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и
електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата - Образец № 1.
3. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 3.
4. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 3÷5 от ЗОП - Образец № 4.
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2
ведно с приложенията към него.
6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №7 .
7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Образец № 5.
8. Друга информация и/или документи:
8.1. Доказателства за извършеното строителство под формата на списък
на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - /образец
№ 8/, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,
както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
8.2. Застраховка за професионална отговорност на

участниците в

строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна
сума за този вид строеж, придружена с декларация от участника в свободен
текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието
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й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след
изтичането му.
8.3. Сертификат ISO 9001:2015 – система за управление на качеството
или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване
на качеството, с предметен обхват в областта на строителството - (заверено
копие).
8.4. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за
управление

на околна среда

ISO 14001:2015 или еквивалент или други

доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен
обхват в областта на строителството - (заверено копие).
8.5. Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за
изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на
поръчката - IV група, IV категория строеж.
9. Ценово предложение – по образец, ведно с приложенията към него.
10. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 9.
След извършения подробен преглед и проверка на офертата и
приложените към нея образци, представена от участника, комисията констатира,
че офертата на „А.П.П. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД отговаря на изискванията на
възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти и в документацията за
участие.
На публичното заседание на настоящата комисия се констатира, че
ценовото предложение на „А.П.П. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

е необичайно

благоприятно по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
На основание чл. 72, ал. 2 от ЗОП комисията дава на „А.П.П.
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 5 /пет/ дневен срок за подробна писменна обосновка
за начина на образуване на предложението, свързано с цената и/или разходите.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, настоящата комисия предоставя
възможност на управителя на „ПЪТРЕМОНТ” ООД в 5 /пет/ дневен срок да
отстрани констатираните липси и несъответствия в образец № 1, 5, 7 и 9.
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На първо заседание, комисията приключи работата си и представи
настоящия протокол на възложителя за утвърждаване на 08.12.2017 г.
Следващото заседание на комисията ще се състои на 18.12.2017 г.
КОМИСИЯ:
Председател: майор ……

....* Наталия Симеонова

Членове:
1. майор

……

....*

Венелин Воев

2. капитан

……

....*

Тодорка Георгиева

3. капитан

……

....*

Красимир Коцев

4. ц. сл.

……

....*

Илиана Жулева – Драгомирова.

* Заличена информация, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД.

Отпечатано в екземпляр единствен - за военно формирование 32990-Пловдив
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ИЗГОТВИЛ И ОТПЕЧАТАЛ:
ПОМОЩНИК-НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ „ТАКТИЧЕСКО” НА 2 БСПС
КАПИТАН

……

....*

КРАСИМИР КОЦЕВ
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