ПРОТОКОЛ
№1
*

От дейността на комисията, назначена със Заповед № 328/18.05.2016г. на Кмета
на Община Неделино за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проекти
за кандидатстване на община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие" с проекти по
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура" на ПРСР 2014-2020 г., и последващо осъществяване на
авторски надзор по две обособени позиции: Обособена позиция №1 : Ремонт на дворно
пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий", УПИ I - 672, кв. 55 гр. Неделино
Обособена позиция №2: Реконструкция и ремонт на сграда с културно значение Читалище „Светлина - 1983", УПИ XXIII - 609, гр. Неделино, открита с Решение № 14 от
14.04.2016 г. на Кмета на Община Неделино.
На 18.05.2016г., в Заседателна зала в сградата на Община Неделино, се проведе първо
открито заседание на комисия, назначена със Заповед № 328/18.05.2016г. на Кмета на Община
Неделино, в състав:
Председател: Николай Хаджиев - юрисконсулт на Община Неделино;
Членове:
1 .Добри Личев - гл. експерт ЗОП на Община Неделино
2. инж. Любомир Славейков - Директор дирекция „Строителство и благоустройство на
територията" на Община Неделино
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и
правилата за работа на комисията.
След получаване на регистъра с постъпилите предложения и самите предложения на
участниците в обществената поръчка с предмет: Изготвяне на технически проекти за
кандидатстване на община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие" с проекти по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура" на ПРСР 2014-2020 г., и последващо осъществяване на авторски надзор по
две обособени позиции: Обособена позиция №1 : Ремонт на дворно пространство на СОУ
„Св.Св. Кирил и Методий", УПИ I - 672, кв. 55 гр. Неделино Обособена позиция №2:
Реконструкция и ремонт на сграда с културно значение - Читалище „Светлина - 1983", УПИ
XXIII - 609, гр. Неделино, председателят на комисията прочете заповедта и оповести имената
на участниците.

•

Постъпило е 1 едно предложение за изпълнение на поръчката от следния участник:
„ДИН ПЛАН" ООД с в х . № 53-00-160/17.05.2016 г. на Община Неделино;

При приемане на офертата, същата е регистрирана във входящия регистър, върху плика
е отбелязан входящият номер, датата и часът на получаването му.
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След като комисията се запозна със списъка на участниците, всеки от членовете на
комисията, подписа и представи на председателя декларация за съответствие на
обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.1-4 и ал.2 от Закона за обществените поръчки.
На публичното отваряне на офертите не присъства представител на участника.
Публичното заседание протече в следния ред: проверка на представените предложения
по реда на тяхното постъпване относно спазване изискванията на възложителя и изискванията
на ЗОП за запечатване, адресиране и представяне на същите; отваряне на законосъобразно
оформените и представени предложения и проверка за наличието на пликове №1, 2 и 3 с
оформление и . брой съгласно изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя;
подписване на пликовете с предлаганата цена, отваряне и подписване на техническите
предложения, отваряне на плик 1 и проверка за съответствието и пълнотата на представените
документи в плик № 1 с представеният списък на документите.
При извършване на гореописаното, комисията констатира:
•
Участникът „ДИН ПЛАН" ООД е представил предложение по Обособена позиция
№1 : Ремонт на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий", УПИ I - 672, кв. 55
гр. Неделино.Участникът „ДИН ПЛАН" ООД е представил предложение за участие в
процедурата, която е в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя,
посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима от членовете на
комисията подписаха Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с
надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на
комисията подписаха всички документи и информацията, съдържащи се в него. Комисията
отвори Плик №1, оповести документите и информацията, съдържащи се в него, провери ги за
съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че има съответствие
между описаните в списъка и представени от участника документи и информация в плик № 1.
Подробна проверка относно съдържанието на представените документи и информация,
съответствието им с изискванията на възложителя относно с критериите за подбор, поставени
от Възложителя, и съответствието на участника с минималните изисквания ще бъде
извършена от комисията на закрито заседание.
•
Участникът „ДИН ПЛАН" ООД е представил предложение по Обособена позиция
№2: Реконструкция и ремонт на сграда с културно значение - Читалище „Светлина - 1983",
УПИ XXIII - 609, гр. Неделино. Участникът „ДИН ПЛАН" ООД е представил предложение
за участие в процедурата, която е в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на
възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима от
членовете на комисията подписаха Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик
№ 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете
на комисията подписаха всички документи и информацията, съдържащи се в него. Комисията
отвори Плик №1, оповести документите и информацията, съдържащи се в него, провери ги за
съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че има съответствие
между описаните в списъка и представени от участника документи и информация в плик № 1.
Подробна проверка относно съдържанието на представените документи и информация,
съответствието им с изискванията на възложителя относно с критериите за подбор, поставени
от Възложителя, и съответствието на участника с минималните изисквания ще бъде
извършена от комисията на закрито заседание.
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След извършване на гореописаното, приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание.
,
Комисията разгледа по същество представените документи и информация в Плик № 1 на
участника, при което извърши проверка за съответствието им с посочените в обявлението
минимални изисквания, поставени от Възложителя.
Таблица за проверка на представените документи в Плик №1 и съответствието на
участника в обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проекти за
кандидатстване на община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие" с проекти по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура" на ПРСР 2014-2020 г., и последващо осъществяване на авторски надзор по
две обособени позиции: Обособена позиция №1 : Ремонт на дворно пространство на СОУ
„Св.Св. Кирил и Методий", УПИ I - 672, кв. 55 гр. Неделино, открита с Решение № 14 от
14.04.2016 г. на Кмета на Община Неделино.
Ха

1
2
3

Изискуеми документи и минимални изисквания към участниците в
процедурата

Документи
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан
от представляващия участника (в оригинал) - свободен текст
Представянето на участника (образец №1)
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (в оригинал) - ( п о образец) приложение №1
към образец №1

„ДИН ПЛАН" ООД
На
ли
чн
ос
т

Ре
ДО
вн
ос
т

Да

Да

Да
Да

Да
Да

Да

Да

Коментар

4

Гаранция за участие

5

Неприложимо

6

Декларация от членовете на обединението/ консорциума за ангажираност към
поръчката, попълва се образец №2
Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал).

7

Декларация за съгласие на подизпълнител (образец № 3) - когато е приложимо

Неприложимо

8

Декларация - списък на експертите/служителите, които ще използва за
изпълнение на обществената поръчка- Образец № 4.

Да

не

9

Декларация от всеки експерт за ангажираност съгл. чл. 51а от ЗОП (образец№
4а)

Да

Не

Неприложимо

Позиция на
експерта - не е
правилно
посочена
Проектант
ПУСО няма
декларация,
Декларацията на
Ръководителя на
екипа в частта и
относно
качеството в
която я подава
не е коректно

3

изписана
10

Списък на услугите, еднакви или сходни сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години - Обрзаец №5

Да

11

Доказателства за извършените услуги включени в Списък на услугите,
еднакви или сходни сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени
през последните три години - Обрзаец №5

Да

Да

12

Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари попълва се Образец №6;
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (образец № 7), че са спазени
изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и
условията на труд
Декларация за.отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 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 № 8)
Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал.
7 както и за липса на обстоятелство и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (оригинал) (образец № 9)

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

13

14

15

18

Други документи

1

2.

Минимални изисквания за обособена позиция № 1
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) приключили години,
считано от датата на подаване на офертата, услуги с предмет еднакъв или
сходен с предмета на поръчката (предоставяне на проектанстки услуги).

Екипът специалисти, които ще отговарят за изпълнението на обществената
поръчка, трябва да притежават необходимото образование, квалификация и
професионален опит, както следва:
Главен експерт - Ръководител на екипа Квалификация и умения • Висше
образование, инженер, специалност „Конструкции" или еквивалентна. • Общ
професионален опит: минимум 3 (три) години.
Експерт - „Архитектура" Квалификация и умения «Висше образование,
специалност „Архитектура" или еквивалентно. «Общ професионален опит:
минимум 2(две) години.
Експерт - „Ландшафтна архитектура" Квалификация и умения «Висше
образование, специалност „Ландшафтна архитектура" или еквивалентно. «Общ
професионален опит: минимум З(три) години.
Експерт - Проектант по част ВиК Квалификация и умения «Висше
образование, инженер, специалност „ВиК" или еквивалентна. «Общ
професионален опит: минимум 3 (три) години.
Експерт Проектант по част Геодезия Квалификация и умения «Висше
образование, инженер, специалност „Геодезия" . «Общ професионален опит в
областта: минимум 3 (три) години
Експерт - Проектант по част „Електро " Квалификация и умения «Висше
образование, инженер, специалност „Електро" или еквивалентна «Общ
професионален опит: минимум 3 (три) години.
Експерт - Проектант по част „ПУСО" Квалификация и умения «Инженер технически правоспособно лице, притежаващо лиценз за преминато обучение
позволяващо изготвяне на проект по част „ПУСО". «Общ професионален опит
в областта: минимум 3 (три) години
Експерт - Проектант по част „ПБЗ" Квалификация и умения • Инженер технически правоспособно лице, притежаващо лиценз за преминато обучение

Да
*

Застраховки
професионална
отговорност в
проектирането, граждански
договори, дипломи,
Удостоверения за ППП
Изпълнено изискване
Не
Участникът е представил
Удостоверение за
извършване на
конструктивно обследване

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Не е посочен лиценз за
преминато обучение
позволяващо изготвяне на
проект по част „ПУСО
Не е посочен лиценз за
преминато обучение
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позволяващо изготвяне на проект по част „ПБЗ". «Общ професионален опит в
областта: минимум 3 (три) години

позволяващо изготвяне на
проект по част „ПБЗ"

Заключение на комисията:
Да - съответства на изискванията на възложителя
Не -необходимо е представяне на допълнителни документи

Йе

Таблица за проверка на представените документи в Плик №1 и съответствието на
участника в обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проекти за
кандидатстване на община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие" с проекти по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура" на ПРСР 2014-2020 г., и последващо осъществяване на авторски надзор по
две обособени позиции: Обособена позиция №2: Реконструкция и ремонт на сграда с
културно значение - Читалище „Светлина - 1983", УПИ ХХП1 - 609, гр. Неделино,
открита с Решение № 14 от 14.04.2016 г. на Кмета на Община Неделино.

№

1
2
3

Изискуеми документи и минимални изисквания към участниците в
процедурата

Документи
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан
от представляващия участника (в оригинал) - свободен текст
Представянето на участника (образец №1)
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (в оригинал) - ( по образец) приложение
№1 към образец №1

„ДИН ПЛАН" ООД
На
лич
нос
т

Ред
овн
ост

Да

Да

Да
Да

Да
Да

Да

Да

Коментар

4

Гаранция за участие

5

Декларация от членовете на обединението/ консорциума за ангажираност към
поръчката, попълва се образец №2
Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал).

Неприложимо

7

Декларация за съгласие на подизпълнител (образец № 3) - когато е
приложимо

Неприложимо

8

Декларация - списък на експертите/служителите, които ще използва за
изпълнение на обществената поръчка- Образец № 4.

Да

На

9

Декларация от всеки експерт за ангажираност съгл. чл. 51а от ЗОП
(образец№ 4а)

Да

На

6

Неприложимо

Позиция на
експерта - не
е правилно
посочена
Проектант
ПУСО няма
декларация,
Декларацията
на
Ръководителя
на екипа в
частта и
относно
качеството в
която я

5

подава не е
коректно
изписана
10
11

12
13

14

15

Списък на услугите, еднакви или сходни сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години - Обрзаец №5
1
Доказателства за извършените услуги включени в Списък на услугите,
еднакви или сходни сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени
през последните три години - Обрзаец №5
Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари попълва се Образец №6;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (образец № 7), че са спазени
изискванията-за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда
и условията на труд
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 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 № 8)
Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55,
ал. 7 както и за липса на обстоятелство и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (оригинал) (образец № 9)
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Други документи

1

2.

Минимални изисквания за обособена позиция № 2:
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) приключили
години, считано от датата на подаване на офертата, услуги с предмет еднакъв
. или сходен с предмета на поръчката (предоставяне на проектантски услуги).

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Застраховки
професионална
отговорност в
проектирането,
граждански договори,
дипломи, Удостоверения
за ППП
Изпълнено изискване
Не
Участникът е представил
Удостоверение за
извършване на
конструктивно обследване

Екипът специалисти, които ще отговарят за изпълнението на обществената
поръчка, трябва да притежават необходимото образование, квалификация и
професионален опит, както следва:
Главен експерт - Ръководител на екипа Квалификация и умения «Висше
образование, инженер, специалност „Конструкции" или еквивалентна. «Общ
професионален опит: минимум 3 (три) години.
Експерт - „Архитектура" Квалификация и умения «Висше образование,
специалност „Архитектура" или еквивалентно. «Общ професионален опит:
минимум 2(две) години.
Експерт - Проектант по част ВиК Квалификация и умения «Висше
образование, инженер, специалност „ВиК" или еквивалентна. «Общ
професионален опит: минимум 3 (три) години
Експерт - Проектант по част ОВИК Квалификация и умения «Висше
образование, инженер, специалност „ОВИК" или еквивалентна. «Общ
професионален опит: минимум 3 (три) години.
Експерт - Проектант по част „Електро " Квалификация и умения Висше
образование, инженер, специалност „Електро" или еквивалентна Общ
професионален опит: минимум 3 (три) години.
Експерт - Проектант по част „ПУСО" Квалификация и умения « Инженер технически правоспособно лице, притежаващо лиценз за преминато обучение
позволяващо изготвяне на проект по част „ПУСО". «Общ професионален
опит в областта: минимум 3 (три) години

Не е посочен лиценз за
преминато обучение
позволяващо изготвяне на
проект по част „ПУСО

Експерт - Проектант по част „ПБЗ" Квалификация и умения* Инженер технически правоспособно лице, притежаващо лиценз за преминато обучение

Не е посочен лиценз за
преминато обучение

Да

Да

Да

Да

Да
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позволяващо изготвяне на проект по част „ПБЗ".«Общ професионален опит в
областта: минимум 3 (три) г.
Заключение на комисията:
Да - съответства на изискванията на възложителя
Не -необходимо е представяне на допълнителни документи

позволяващо изготвяне на
проект по част „ПБЗ"
Не

При извършената проверка бе установено, че:
•

Представеното предложение за участие в процедурата по Обособена позиция №1 :
Ремонт на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий", УПИI - 672, кв.
55 гр. Неделино от „ДИН ПЛАН" ООД не съответства на критериите за подбор и
условията на Възложителя. Участникът следва да представи:
Декларация - списък на експертите/служителите, които ще използва за изпълнение на
обществената поръчка(Образец № 4), с коректно посочване на позиция на експерта съгласно
минималните изисквания на възложителя.
Коректно попълнена Декларация от Главен експерт - Ръководител на екипа за
ангажираност съгл. чл. 51а от ЗОП (образец№ 4а)
Декларация от Главен експерт - Ръководител на екипа за ангажираност съгл. чл. 51а от
ЗОП (образец№ 4а)
Декларация от Експерт - Проектант по част „ПУСО" за ангажираност съгл. чл. 51а от
ЗОП (образец№ 4а)
Доказателства, че участникът е изпълнил през последните 3 (три) приключили години,
считано от датата на подаване на офертата, услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета
на поръчката ( предоставяне на проектантски услуги).
Доказателство, че Експерт - Проектант по част „ПУСО" притежава лиценз за
преминато обучение позволяващо изготвяне на проект по част „ПУСО".
Доказателство, че Експерт - Проектант по част „ПБЗ" притежава лиценз за преминато
обучение позволяващо изготвяне на проект по част „ПБЗ"
•

Представеното предложение за участие в процедурата по Обособена позиция №2:
Реконструкция и ремонт на сграда с културно значение - Читалище „Светлина 1983", УПИ ХХП1 - 609, гр. Неделино от „ДИН ПЛАН" ООД не съответства на
критериите за подбор и условията на Възложителя. Участникът следва да представи:
Декларация - списък на експертите/служителите, които ще използва за изпълнение на
обществената поръчка(Образец № 4), с коректно посочване на позиция на експерта съгласно
минималните изисквания на възложителя.
Коректно попълнена Декларация от Главен експерт - Ръководител на екипа за
ангажираност съгл. чл. 51а от ЗОП (образец№ 4а)
Декларация от Главен експерт - Ръководител на екипа за ангажираност съгл. чл. 51а от
ЗОП (образец№ 4а)
Декларация от Експерт - Проектант по част „ПУСО" за ангажираност съгл. чл. 51а от
ЗОП (образец№ 4а)
Доказателства, че участникът е изпълнил през последните 3 (три) приключили години,
считано от датата на подаване на офертата, услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета
на поръчката ( предоставяне на проектантски услуги).
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Доказателство, че Експерт - Проектант по част „ПУСО" притежава лиценз за
преминато обучение позволяващо изготвяне на проект по част „ПУСО".
,
Доказателство, че Експерт - Проектант по част „ПБЗ" притежава лиценз за преминато
обучение позволяващо изготвяне на проект по част „ПБЗ"
След извършване на гореописаното, комисията, на основание чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП
взе решение да изпрати протокола с констатациите на участниците в обществена поръчка с
предмет: Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделино пред
Държавен фонд „Земеделие" с проекти по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на ПРСР 20142020 г., и последващо осъществяване на авторски надзор по две обособени позиции:
Обособена позиция №1 : Ремонт на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и
Методий", УПИ I - 672, кв. 55 гр. Неделино Обособена позиция №2: Реконструкция и
ремонт на сграда с културно значение - Читалище „Светлина -1983", УПИ XXIII - 609,
гр. Неделино, открита с Решение № 14 от 14.04.2016 г. на Кмета на Община Неделино, като
определя срок за представяне на липсващите документи от 5 работни дни, считано от датата
на получаване на протокола от участниците.
Съгласно чл.68, ал.9 от Закона за обществените поръчки Участникът може в
съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението, да замени
представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори
поставените от Възложителя критерии за подбор.
Неотстраняване на несъответствията с критериите за подбор и/ или другите изисквания на
Възложителя ще има за своя последица отстраняване на Участника.
Участниците представят допълнителните документи и информация съгласно настоящия
протокол по реда на приемане на офертите в деловодството на Община Неделино, всеки
работен ден в работното време от 08:30 до 17:00 часа. Информацията се представя в
запечатан, непрозрачен плик. Върху същият се изписват "Допълнителни документи и
информация към оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделино пред
Държавен фонд „Земеделие" с проекти по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на ПРСР 20142020 г., и последващо осъществяване на авторски надзор по две обособени позиции:
Обособена позиция №1 : Ремонт на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и
Методий", УПИ I - 672, кв. 55 гр. Неделино Обособена позиция №2: Реконструкция и
ремонт на сграда с културно значение - Читалище „Светлина - 1983", УПИ XXIII - 609,
гр. Неделино, открита с Решение № 14 от 14.04.2016 г. на Кмета на Община Неделино,
наименованието на Участника, адрес за кореспонденция на Участника, телефон и по
възможност факс и електронен адрес.
Документи и информация, постъпили в деловодството на Община Неделино след изтичане
на определения срок, няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с
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препоръчано писмо или по куриер, Участникът следва да се съобрази с последната дата за
постъпване на допълнителните документи и информация. Когато последният ден от срока е
неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден. Настоящият протокол бе
изготвен и подписан от комисията на 14.06.2016г.
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