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ПРОТОКОЛ № 3
за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на
документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за
възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез
открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ.
НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН, която обществена поръчка е открита с решение № 12 от
08.04.2016 г. на кмета на община Смолян, изменено с решение за промяна № 21 от
11.05.2016 г. на кмета на община Смолян, вписани заедно с одобреното обявление в
Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под
уникален идентификационен номер 00092-2016-0006.
Днес, 27.06.2016 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж
на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в
изпълнение на заповед № ОП-21/17.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в
следния състав:
инж. Васка Георгиева Караджова – директор на дирекция „СИОС“ в община Смолян
Милена Милкова Хаджиева – ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян
Розета Зефирова Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИОС” в община Смолян,
встъпила в работата на комисията на мястото на Хамди Хилмиев Моллов – мл. експерт в
дирекция „СИОС” в община Смолян, поради използването на отпуск поради временна
неработоспособност от последния.
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал.
10, изр. 2 от ЗОП /отм./.
1. След като беше установена формалната допустимост на предложенията на участниците и
съответствието на документите и информацията в Плик № 1 - „Документи за подбор“ с
критериите за подбор и минималните технически изисквания за допустимост комисията
пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на
поръчката” на допуснатите участници и проверка на съответствието им с изискванията на
възложителя.

1.

„КРАСИН“ ООД

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
A. офертата на участника е, както следва:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
Подход и програма за изпълнение на поръчката.
Линеен график за изпълнение на поръчката.
Диаграма на работната ръка.
Диаграма на механизацията.
Описание на предвижданите за влагане материали.
Копия на декларации за характеристиките на строителен продукт, сертификати за
съответствие, декларации за съответствие, декларации за експлотационни показатели и
протоколи от изпитване.
Описание на мерките и начин за осигуряване на качество по време на изпълнението на
договора за строителство, както и описание на контрола за качество, който ще се
упражнява по време на изпълнението.
Стратегия за управление на риска.
Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва:
Б. В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация
в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 – 16 от раздел III.2.1.
от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 – 8.16 на раздел III „Указания за
подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са
редовни.
При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия.
Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Оферта по същество:
В. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 92 / словом деветдесет и два/
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на
строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на
строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството/ и заверка на заповедна книга от лицето по
чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.
Гаранционен срок на изпълнената канализация: - 96 /словом деветдесет и шест /
месецa.
Гаранционен срок на изпълнения водопровод: - 96 /словом деветдесет и шест /
месецa.
2.

A.

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД
Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
офертата на участника е, както следва:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
Подход и програма за изпълнение на поръчката.
Линеен график за изпълнение на поръчката.
Копия на декларации за характеристиките на строителен продукт, сертификати за
съответствие, декларации за съответствие, декларации за експлотационни показатели и
сертификат за съответствие на производствен контрол.
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Диаграма на работната ръка.
Диаграма на механизацията.
Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал. 4 от ЗОП /отм./.
Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва:
Б. В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация
в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15-16 от раздел III.2.1.
от обявлението за обществената поръчка и т.8.15-8.16 на раздел III „Указания за
подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са
редовни.
При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия.
Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Оферта по същество:
В. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 93 / словом деветдесет и три/
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на
строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на
строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството/ и заверка на заповедна книга от лицето по
чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.
Гаранционен срок на изпълнената канализация: - 120 /словом сто и двадесет /
месецa.
Гаранционен срок на изпълнения водопровод: - 120 /словом сто и двадесет / месецa.

3.

„АГРОМАХ“ ЕООД

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
A. офертата на участника е, както следва:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
Подход и програма за изпълнение на поръчката.
Линеен график за изпълнение на поръчката.
Диаграма на работната ръка.
Диаграма на механизацията.
Копия на декларации за характеристиките на строителен продукт, сертификати за
съответствие, декларации за съответствие, декларации за експлотационни показатели,
сертификат за съответствие на производствен контрол, декларации за експлотационни
характеристики и становища за хигиено-токсилогична безопасност.
Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва:
Б. В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация
в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15-16 от раздел III.2.1.
от обявлението за обществената поръчка и т.8.15-8.16 на раздел III „Указания за
подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са
редовни.
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При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия.
Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Оферта по същество:
В. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 31 / словом тридесет и един/
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на
строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на
строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството/ и заверка на заповедна книга от лицето по
чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.
Гаранционен срок на изпълнената канализация: - 192 /словом сто деветдесет и два /
месецa.
Гаранционен срок на изпълнения водопровод: - 192 /словом сто деветдесет и два /
месецa.

4.

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
A. офертата на участника е, както следва:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
Подход и програма за изпълнение на поръчката.
Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и декларации за
експлотационни показатели.
Линеен график за изпълнение на поръчката.
Диаграма на работната ръка.
Диаграма на механизацията.
Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал. 4 от ЗОП /отм./.
Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва:
Б. В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация
в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15-16 от раздел III.2.1.
от обявлението за обществената поръчка и т.8.158.16 на раздел III „Указания за
подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са
редовни.
При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия.
Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Оферта по същество:
В. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 48/ словом четиридесет и осем/
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на
строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на
строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на
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регионалното развитие и благоустройството/ и заверка на заповедна книга от лицето по
чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.
Гаранционен срок на изпълнената канализация: - 216 /словом двеста и шестнадесет/
месецa.
Гаранционен срок на изпълнения водопровод: - 216 /словом двеста и шестнадесет/
месецa.

4.

„ИСА 2000“ ЕООД

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
A. офертата на участника е, както следва:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
Подход и програма за изпълнение на поръчката.
Линеен график за изпълнение на поръчката.
Диаграма на работната ръка.
Диаграма на механизацията.
Копия на сертификати за производствен контрол, декларации за експлотационни
показатели, сертификати за съответствие, декларации за характеристиките на строителния
продукт, декларации за съответствие и хигиенен сертификат.
Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва:
Б. В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация
в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15-16 от раздел III.2.1.
от обявлението за обществената поръчка и т.8.15-8.16 на раздел III „Указания за
подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са
редовни.
При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия.
Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Оферта по същество:
В. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 57/ словом петдесет и седем/
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на
строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на
строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството/ и заверка на заповедна книга от лицето по
чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.
Гаранционен срок на изпълнената канализация: - 164 /словом сто шестдесет и
четири/ месецa.
Гаранционен срок на изпълнения водопровод: - 164 /словом сто шестдесет и четири/
месецa.
2. След като беше извършена проверка на съответствието на документите в плик № 2
„Предложение за изпълнение на поръчката” с изискванията за възложителя преди да
пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показателите Гаранционен срок на
изпълнената канализация (О2), Гаранционен срок на изпълнения водопровод (О3), Срок за
изпълнение на поръчката (О4) и Техническо предложение за изпълнение (О5) съгласно
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утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна оценка на офертите,
комисията пристъпи към проверка относно наличието на предложение с числово изражение
на участник, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 % /двадесет на сто/ поблагоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия
показател за оценка, при което направи следните констатации:
2.1. Офертата на участника „КРАСИН“ ООД не съдържа предложение с числово
изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.
2.2. Офертата на участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД не съдържа предложение с
числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно
от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за
оценка.
2.3. Офертата на участника „АГРОМАХ“ ЕООД съдържа предложения за
Гаранционен срок на изпълнената канализация (О2), Гаранционен срок на изпълнения
водопровод (О3) и Срок за изпълнение на поръчката (О4), които при определения в
обявлението критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта”, са с
повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложените в останалите
оферти съответни гаранционни срокове и срокове за изпълнение.
2.4. Офертата на участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД съдържа предложения за
Гаранционен срок на изпълнената канализация (О2), Гаранционен срок на изпълнения
водопровод (О3) и Срок за изпълнение на поръчката (О4), които при определения в
обявлението критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта”, са с
повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложените в останалите
оферти съответни гаранционни срокове и срокове за изпълнение.
2.5. Офертата на участника „ИСА 2000“ ЕООД не съдържа предложение с числово
изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.
Въз основа на направените констатации комисията единодушно

РЕШИ:
1.
Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с
разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП /отм./ комисията допуска до оценка по
показателите Гаранционен срок на изпълнената канализация (О2), Гаранционен срок на
изпълнения водопровод (О3), Срок за изпълнение на поръчката (О4) и Техническо
предложение за изпълнение (О5), съгласно утвърдената от възложителя методика за
определяне на комплексна оценка на офертите следните участници:




„КРАСИН“ ООД
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД
„ИСА 2000“ ЕООД.

2. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание чл.70,
ал.1 от ЗОП комисията следва да изиска обосновки, както следва:

Да бъде изискана от участника „АГРОМАХ“ ЕООД подробна писмена обосновка на
предложените:
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- Гаранционен срок на изпълнената канализация в размер на: 192 /словом сто деветдесет и
два/ месецa.;
- Гаранционен срок на изпълнения водопровод в размер на: 192 /словом сто деветдесет и
два/ месецa.;
- Срок за изпълнение на поръчката в размер на 31 / словом тридесет и един / календарни
дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на
строителството

Да бъде изискана от участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД подробна писмена
обосновка на предложените:
Гаранционен срок на изпълнената канализация в размер на: 216 /словом двеста и
шестнадесет/ месецa.;
Гаранционен срок на изпълнения водопровод в размер на: 216 /словом двеста и
шестнадесет/ месецa.;
Срок за изпълнение на поръчката в размер на 48 / словом четиридесет и осем/
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на
строителството

Забележка: Комисията определя срок за представянето на обосновките по
настоящата точка - 3 /три/ работни дни, считани от получаването на
искане за това.

Настоящият протокол е технически съставен на 29.06.2016 г.

инж. Васка Георгиева Караджова
положен подпис
/……………………………./

Членове на комисията:
Милена Милкова Хаджиева
положен подпис
/……………………………./

Розета Зефирова Буйкова
положен подпис
/……………………………./
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