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П Р О Т О К О Л № 1 2 

на подадените оферти за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти <У 
Предмет: "Изпълнение на енергоефектнвнн мерки с гарантиран резултат на 
- формационен център към „Общинска администрация" гр. Мъглиж" 

В изп 
комисия в СЪС 

ьлнение на Заповед № РД-09-146/ 17.05.2016 г. на Кмета на Община Мъглиж, 
:тав: 

Председател: 
1. Зорница Светославова - Гл. юрисконсулт - магистър „Право"; 

Членове: 
2. 
3. И 

Капка Бакалова - Директор на Дирекция АОБФ - икономист; 
Христо Щерев - Директор на Дирекция ИОСУТ - магистър „ПГС технология' нж, 

се съб|); 
град Мъглим 
постъпилите 
мерки с гара 
гр. Мъглиж" 

I. Общ 
Предсе 

поръчка чрез 
получаване 
комисията по 
изискванията 

В опр£ 
обществената 

Комиси 
Инфорл 

9053103/27.0 
чл. 188, ал. 2 
за удължаване 
12.05.2016 г. 
публикувана 
публично дос 

В опре 
16.05.2016г. 
събиране на 

са 

>а на 17.05.2016 година (вторник), от 11:00 часа, в сградата на Община Мъглиж -
, пл. „Трети март" № 32, със задача - разглеждане, оценка и класиране на 
оферти в обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на енергоефектнвнн 
нтиран резултат на Информационен център към „Общинска администрация" 
и започна работа в пълен състав. 

а информация 
дателят на комисията прие постъпилите оферти за възлагане на обществена 
събиране на оферти с обява, за което беше подписан нарочен протокол. След 
списъка с участниците, председателят и определените от Възложителя членове на 

дписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, съгласно 
на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП. 
деления в Обявата час за отваряне на постъпилите оферти за участие в 
поръчка не присъстваха представители на участниците, 
[ята установи следното: 
иация за публикуваната в профила на купувача обява, с уникален код ID № 
.2016 г., е публикувана в Портала за обществените поръчки на АОП. На основание 

от ЗОП в Портала за обществените поръчки на АОП е публикувана и Информация 
е на първоначалния срок за получаване на оферти, с уникален код ID № 9053177/ 
Обявата за събиране на оферти, с №12-01-5/ 27.04.2016 г. на Община Мъглиж, е 
и сайта на Община Мъглиж, в раздел „Профил на купувача" и същата е била 

пъпна в минималния срок за публичен достъп до обявата, 
целения в Публичната покана срок за получаване на оферти - 17:00 часа на 
i постъпили 2 (две) оферти за участие във възлагане на обществена поръчка чрез 
оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. I от ЗОП с предмет: "Изпълнение на 
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енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска 
администрация" гр. Мъглиж", а именно: 

№ 1ме на участника, подал офертата Входящ № 
на 

офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 

1. „Мик Билд Русе" ЕООД 50-1195-1 10.05.2016 г. 16:31 
2. „Алмина Консулт" ЕООД 50-1088-2 12.05.2016 г. 15:54 

Офертите са постъпили в непрозрачна, запечатана опаковка и са заведени в деловодството 
на Община Мъглиж, с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване. 

II. Резултати от работата на комисията 
Отва )янето на подадените оферти се извърши при условията на чл. 97, ал 3 от 

ППЗОП. 
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като след отварянето им 

обяви ценовите предложения на участниците, подали оферта, а именно: 

№ 
по, 

на участника, 
(ал офертата 

Обща цена за изпълнение на 
поръчката в лева без ДДС. 

Обша цена за изпълнение на 
поръчката в лева с ДДС. 

1. „Ми 1к Билд Русе" 
ЕООД 123 901,80 лв 148 682,16 лв 

2 „АЛИ 
Коне 

шна 
улт" ЕООД 168 943,92 лв 202 732,70 лв 

С тези 
комисията пр 

действия приключи публичната част по отваряне на постъпилите оферти и 
одължи своята работа при затворени врати. 

Ко III. 
личното със 
обществената 
към личнотс 

•мисията в пълен състав пристъпи към разглеждане на документите относно 
:тояние и критериите за подбор на участниците, подали оферта за участие в 

поръчка, като извърши преглед на същите за съответствие с изискванията 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

От из^ 
1. Отг 

Русе" ЕООД 

ършената проверка комисията констатира следното: 
осно констатациите по представените документи на Участник № 1 „Мик Билд 

Комис 
> Възл 

поставил сл 
„ Учаспч 

офертата, сл 
обществена 

Под 
разбира стро 
и/ши общества, 

1ята констатира следните нередности: 
ожителят, в т. 4. „Технически и професионални способности" от Обявата, е 

едното изискване, имащо характер на критерий за подбор: 
ч тикът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на 
едва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата 
оръчка, на минимум 1 обект. 

строителство, сходно с предмета на настоящата обществена поръчка" следва да се 
"телство за изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на жилищни 

\ни сгради. 

not 

Документи за доказване на изискванията към техническите и професионални способности: 
ьк на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 

(пет) години, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник, 
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

вълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съотвествие с 
изисквания. " 

1) Спис\>, 
последните 5 
придружен с 
приключило из 
нормативните 
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IOC 

Участй 
Образец № 
от изпълнен 

От и 
комисията 
BъзлoжитeJ [ 
като изиъл 
следните тр 

- „Ремо 
като изпъ 
конструкция 
върху бетоне 
фасадни pa(J 

- „Извъ 
център 
боядисване, 

- «Теку 
„Г.С.Раковс 
община Вет 
като изпълц 
мазилка, 
инсталация 

ш 

и кът „Мик Билд Русе" ЕООД е представил Списък на строителството -
9 с изпълнени 3 обекта, придружен от 3 броя Приемо-предавателни протоколи 
нето на строителните дейности. 
:оченото в представения Списък на строителството - Образец № 9 обаче 
счита, че участникът не отговаря на горното минимално изискване на 
я и мотивите за това са следните. Видно от Образец № 9, участникът е посочил 

нено строителство, сходно с предмета на поръчката строителни дейности на 
и обекта: 
нт на Народно читалище „Хр. Смирненски - 1899", с. Елхово, общ. Николаево, 

пненото строителство обхваща следното: покривни работи - дървена 
[, дъсчена обшивка и покриване с битумизирана мушама, 2 пласта воалит 
и покрив, доставка и монтаж на нови PVC прозорци и AL врати, изолационно-

!оти - топлоизолация и минерална мазилка. 
ршване на строително-монтажни/ремонтни работи на блок „Б" в учебен 
бин" - гр. Китен", като изпълненото строителство обхваща следното: 
PVC дограма, ел. инстралация, ВиК инсталация, мазилки и облицовки, 
щ ремонт на апартамент № 1 в жилищен блок в с. Ветрино, намиращ се на ул. 
ки" № 27", по проект BG05M90P001-2.002-0081-C001 „За независим живот в 
рино" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", 
еното строителство обхваща следното: изграждане на отвор, подмяна на врати, 
пакловка, боядисване, ламинат, фаянс, теракот, ВиК инсталация, ел. 
изграждане на метална рампа и др. 

На 
На пър 

доказване 
Списъкът 
добро изпъл 

СЧ>| 

нормативниг 
удостоверява 
изпълнение 
възложител^, 

На втор 
покрива изи 
което е следн 
резултат на 
строителство. 
резултат, как] 

Във в г 
изискването 
последните 
от удостовере 
Закона за общ 

осн На 
комисията B3i 

во място, комисията счита, че участникът не е представил документи за 
изпълненото строителство. Изискването на Възложителя и на закона е 

.с сходно строителство - Образец № 9 да бъде придружен с удостоверения за 
нение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съотвествие с 
е изисквания. Дружеството-участник е представило само 3 бр. протоколи, 
щи изпълнените СМР, като липсват представени удостоверения за добро 
с изискуемото в тях съдържание, каквото е изискването на закона и 

ю място, видно от изпълнените обекти, комисията счита, че дружеството не 
скването и по отношение на сходно с предмета на поръчката строителство, 
юто: „...строителство за изпълнение па епергоефективпи мерки с гарантиран 
жилищни и/или обществени сгради." Видно от представеното от участника 
, същият не доказва изпълнението на енергоефективни мерки с гарантиран 
вото е изискването на Възложителя. 
ъзка с горното, комисията приема, че участникът не е изпълнил и не доказва 
на Възложителя за изпълнено идентично или сходно строителство през 
(пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което да се доказва 
- н и е з а Добро изпълнение, съдържащо задължителните реквизити, съгласно 
1ествените поръчки. 

ование направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
ie единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от Участник № 1 ..Мик Билд Русе" 
ЕООД да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, 
документи, с които да отстрани констатираните несъответствия. 
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2. Oil 
Консулт" Е 

^носно констатациите по представените документи на Участник № 

Въз. 
Коми 
> 

Обявата, е 
„• Дет 

Видно 
за участието 
като същатг 

ията констатира следните нередности и липси-

«ложителят, в т. 4. „Подаване „а оферти» от раздел „Друга информация" на 
изискал участниците да представят към своята оферта и-
«арация за участието на подизпълнители в обществената поръчка - Образец №3;" 

от представените в офертата на участника документи, изискуемата Декларация 
о на подизпълнители в обществената поръчка - Образец № 3 не е представена 

се явява липсващ документ. ' 

> Въз 
Обявата, е 

„ • Деюи 
• Декя* 

Участн 
изискванията 

При п 
същите са по 

" Ш 
и 7 от ЗОП 

«ложителят, в т. 4. „Подаване на оферти» от раздел „Друга информация" на 
зискал участниците да представят към своята оферта: 
шрация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,т. 1,2 и 7 от ЗОП - Образец №7-
«грация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - Образец №8;" ' 

икът е представил декларации - Образец № 7 и Образец № 8, съгласно 
на Възложителя. 

реглед на съдържанието на представените декларации, комисията установи, че 
шълнени некоректно, а именно: 
Отношение на Декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 

кГ.и.> >.... Mil п\ п ТчТ TZ _ 1 —1 
54, ал. 1, т. 
отстраняване 
декларация 
обстоятелства 
декларацията 
обществената 
същите. 

Във 
ЕООД декла^) 
отбелязано 
нередовен по 

- По 

(Образец № 7) - Декларацията - Образец № 7 обхваща обстоятелствата по чл. 

1, т. 3, т. 4 и т, 
обществената 
чл. 54, ал. 1, 
обстоятелство 
„Алмина Кои 
обстоятелство 

Във 
декларация п 
изискуемото 
съдържание. 

> Възл 
поставил след 

„ Участн 
следва да е изп 
поръчка, на мин 

2 „Алмина 

т. 1 ,2 
- N - - . ^ . V I " М « « н и п л , 

1, т. z и т. 7 от ЗОП, наличието на които е задължително основание за 
на участниците от обществената поръчка. В представената от участника 

същият не е отбелязал по какъв начин първото от посочените в декларацията 
• се отнася до него, имайки предвид, че съгласно ЗОП посоченото по т. 1 от 

обстоятелство се явява абсолютна пречка за участниците да участват в 
поръчка, тъй като наличието на това обстоятелство води до отстраняване на 

из 

връзка с горното комисията счита, че представената от „Алмина Консулт" 
ация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП е попълнена некоректно, като не е 
тскуемото от възложителя обстоятелство по т. 1, което прави документа 
съдържание. 

ношение на Декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54. ал. 1, т. 3-5 
от ЗОП (Образец №8) - Декларацията - Образец № 8 обхваща обстоятелствата по чл 54 ал 
1 . J . ( .. . С .. . )П11 

OT1 

5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците ог 
поръчка. Съгласно предоставения от Възложителя образец на декларация по 

т. 3-5 от ЗОП - Образец №8, в т. 1 е предвидено да се отбележи само едно 
което се отнася до конкретния участник. В представената от участника 

султ" ЕООД декларация, същият не е отбелязал отнасящото се за него 
по т. 1 от Декларацията-Образец №8. 
връзка с горното, комисията счита, че представените от участника 

о чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП е попълнена некоректно, като не е отбелязано 
- възложителя обстоятелство по т. 1, което прави документа нередовен по от 

ажителят, в т. 4. „Технически и професионални способности" от Обявата, е 
мото изискване, имащо характер на критерий за подбор: 
икът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата 
ълнил строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена 
имум 1 обект. 



Под 
разбира стрс 
и/или общест 

V 
които съдър, 
както и дали 

строителство, сходно с предмета на настоящата обществена поръчка" следва да се 
ителство за изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на жилищни 
вени сгради. 

Документи за доказване на изискванията към техническите и ппофесионални cnnrnfiunr™,. 
CnU<— ' хък на строителството, придружен с удостоверения за добро изпълнение 

-ат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема 
г изпълнено в съотвествие с нормативните изисквания. " 

WCI 

Участникът „Алмина Консулт" ЕООД е представил Списък на строителството -
Образец № 9 с изпълнени 6 обекта, придружен от 6 броя Удостоверения. 

При прегледа на представените от участника Удостоверения, доказващи изпълнението 
на посочените в списъка строителни дейности, комисията констатира следното. 

Представените от участника документи за доказване на изпълненото строителство не 
съдържат минималното изискуемо, съгласно Закона за обществените поръчки, съдържание 
Изискването на Възложителя и на закона е удостоверенията за добро изпълнение да 
С 1 > Д Ь ' ж а т стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мясгого. вина и обемя 
както и да, 
участник е п 
не се съдър: 
приключило 
нормативнит 

Във в 
Възложителя 
удостоверени 
Закона за об 

ди е изпълнено в съотвествие с нормативните изисквания. Дружеството-
редставил 6 бр. удостоверения - за всеки изпълнен обект, но в нито едно от тях 
чат изискуемите по закон реквизити, а именно: стойност; дата, на която е 

изпълнението; място, вид и обем, както и дали е изпълнено в съотвествие е 
е изисквания. 

ръзка с горното, комисията приема, че участникът не доказва изискването на 
Списъкът със сходно строителство - Образец № 9, да е придружен от 

я за добро изпълнение, съдържащи задължителните реквизити, съгласно 
ществените поръчки и изискванията на възложителя. 

На ос 
комисията b3i 

нование направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
е единодушно: 

На осн 
ЕООД да пр 
документи, с 

ование чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от Участник № 2 ..Алмина Консулт" 
едстави, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, 
които да отстрани констатираните несъответствия. 

С това 
№ 1 за отвар 
подбор на уча 
критериите 
„Извършване 
Информацион^ 

з;1 

Комисия в състав: 

;лавова -
Председател: 
Зорница Свето 

Членове: 
Капка Бакалова 

Инж. Христо Щерев - .. 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 

назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави Протокол 
ше и разглеждане на документите относно личното състояние и критериите за 
тниците, подали оферта за съответствие с изискванията към личното състояние и 

подбор, поставени от Възложителя в обществената поръчка с предмет-
на СМР на обект: "Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на 

Център към „Общинска администрация" гр. Мъглиж", на 30.05.2016 г 
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