ПРОТОКОЛ
за действията по чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки и чл. 192, ал. 4 от Закона за обществени поръчки
На 20.07.2020 г. от 14:00 часа в ст. 209 в сградата на Община Ямбол,
назначената със Заповед № РД/02-00527 от 26.06.2020 г. на кмета на Община Ямбол,
комисия в състав:
Председател: Михаил Керемидчиев – заместник – кмет на Община Ямбол
Членове:
1. Добринка Николова – гл. експерт в дирекция „Устройство на територията
и строителството”
2. Мария Караиванова – гл. юрисконсулт в Община Ямбол, резервен член
продължи своята работа по разглеждане на подадените оферти за участие в
обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява” с
предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на вентилация на
кухня в общински обекти, по две обособени позиции”. От заседанието на
комисията отсъства Лидия Кръстева - юрисконсулт в дирекция „Правни дейности“ в
Община Ямбол, като на нейно място в заседанието на комисията участва Мария
Караиванова – главен юрисконсулт в дирекция „Правни дейности“ в Община Ямбол,
резервен член. Резервният член се запозна с регистъра на участниците подали оферти
за участие в процедурата и попълни декларация по чл.51 ал.8 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ /за липса на обстоятелството
по чл.103 ал. 2 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и за спазване на изискването
по чл.51 ал.13 от ППЗОП.
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на „ЕРГО КОНСУЛТ” ЕООД за
Обособена позиция № 1.
Комисията извърши проверка на представените документи от участника за
Обособена позиция № 1: „Изпълнение на реконструкция на вентилация в „Детска
кухня”, ул. „Димитър Благоев” № 17, вх. А, ет. 0, гр. Ямбол”, като констатира следното:
І. Проверка за съответствие с условията за участие.
Информация относно участника е попълнена в Представяне на участника,
относно административни данни, седалище, адрес за кореспонденция, данни за
представляващ участника.
При преглед на представената Декларация за обстоятелствата по т. 8.1.1, 8.1.2 и
8.1.7., във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, комисията установи, че
представляващият участника не е зачертал неприложимата информация.
На следващо място, в Декларацията по т. 8.1.3, 8.1.4., 8.1.5. и 8.1.6, във връзка
с чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП, представляващият участника не е зачертал
неприложимата информация по т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12 и т. 13.
При преглед на Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРК, комисията
установи, че представляващият участника не е зачертал неприложимата информация.
Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.
ІІ. Проверка на съответствието с критериите за подбор.
1. Годност
дейност.

(правоспособност)

за

упражняване

на

професионална
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Съгласно т. 9.1. участникът в обществената поръчка следва да е вписан в
Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в
България, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството
на държавата членка, в която са установени.
В тази връзка, „ЕРГО КОНСУЛТ” ЕООД е попълнил необходимата информация в
Представяне на участника /Образец № 1/, като е посочил, че притежава
Удостоверение № III – NV 000654 за изпълнение на строежи от III група, III категория.
Комисията извърши служебна проверка на декларираните от участника данни на
следния електронен адрес: https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=6152, в
резултат на която констатира, че е допусната техническа грешка при изписването на
Удостоверението, като вместо № III – ТV 000654 е написано № III – NV 000654, като в
останалата част посочената информация беше потвърдена. Комисията счита, че
дружеството е изпълнило минималното изискване на възложителя, поради което
отговаря на заложения критерий за подбор.
2. Икономическо и финансово състояние.
В Представяне на участника /Образец № 1/ „ЕРГО КОНСУЛТ” ЕООД декларира, че
притежава валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална
отговорност в строителството”. Дружеството е посочило изискуемата от Възложителя
информация - номер на застрахователна полица, издадена от ЗАД „Алианц България”,
със срок на валидност до 14.06.2021 г., със застрахователна сума 100 000 лв.
Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на Възложителя,
поради което отговаря на заложения критерий за подбор.
3. Технически и професионални способности.
3.1. Съгласно т. 9.3.1. от изискванията за участие, участникът за Обособена
позиция № 1 следва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет
идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. Участникът трябва да
докаже изпълнението на минимум една дейност, идентична или сходна с предмета на
поръчката за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
Под дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката за Обособена
позиция № 1, се счита изпълнение на строителство и/ или реконструкция и/ или
ремонти, включително доставка и монтажа на вентилационна система в обществени
сгради с РЗП (разгъната застроена площ) минимум 400 кв. м.
По отношение на изискването, в Представяне на участника /Образец № 1/ „ЕРГО
КОНСУЛТ” ЕООД е посочило две дейности. Дружеството е конкретизирало за всяка една
дейност Възложителя, стойността, началната и крайната дата на изпълнение, мястото
на изпълнение. Комисията констатира, че:
1. в първата графа от таблицата участникът е попълнил следната информация:
„Основен ремонт на спортен комплекс ………. и Отоплителна инсталация и
вентилационна система на ДГ „Детски рай - 2” ……….“, но същият не е описал основните
дейности, извършени от участника, включително разгъната застроена площ на
обществените сгради.
2. предвид вида на посочените обекти, отразяването на възложителите е правилно
в случай, че настоящия участник е бил в договорни отношения с тях;
3. за крайна дата на изпълнение на втория обект е посочена 20.11.2020 г. и няма
допълнителна информация относно това дали изпълнението не е извършено предсрочно
или става въпрос за техническа грешка.
3.2. Съгласно т. 9.3.2. от изискванията за участие, участникът за Обособена
позиция № 1 следва да разполага с минимален технически екип за изпълнение на
поръчката, както следва:
-

Технически ръководител на обекта:

Професионална квалификация: „строителен инженер” или „инженер” с
придобита образователно – квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в
областта на строителството или строителен техник със средно техническо образование,
отговарящ на изискванията на чл. 163а от ЗУТ.
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- минимум едно лице с висше образование с професионална квалификация
„инженер” по специалност: „Отопление, вентилация и климатизация” или еквивалент
(ако образованието е придобито в друга държава);
- Специалист – контрол на качеството:
Професионална квалификация: завършено висше образование с професионална
квалификация „строителен инженер” или еквивалент с правоспособност за контрол
върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на
влаганите в строежите строителни материали със съществените изисквания за
безопасност.
-

Специалист по безопасност и здраве:

Професионална квалификация: да притежава валидно удостоверение за
безопасност и здраве в строителството или еквивалент за чуждестранни лица, съгласно
законодателството на държавата, в която са установени.
За доказване на съответствието, участникът е попълнил необходимата
информация в Представяне на участника /Образец № 1/, като е посочил информация за
технически ръководител - „инженер” по специалност: „Отопление, вентилация и
климатизация”, специалист - контрол на качеството, специалист по безопасност и
здраве. За всяко лице са попълнени трите имена, заеманата длъжност, образование
(специалност, професионална квалификация), № на диплома, учебно заведение,
включително информация за специалист – газови уредби, за трима заварчици
пластмасови тръби, спойчик на медни тръби, монтьор КИП, заварчик и четирима
монтьори на отоплителни и газови системи.
Комисията констатира че за лице с висше образование с професионална
квалификация „инженер” по специалност: „Отопление, вентилация и климатизация” или
еквивалент (ако образованието е придобито в друга държава) е посочил П. Н. Б. като е
отразил че въпросното лице е с образование инженер, но не е уточнил дали е по
специалност: „Отопление, вентилация и климатизация” или еквивалент.
С оглед направените констатации е налице:
1. липса на информация в представената от участника Декларация за
обстоятелствата по т. 8.1.1, 8.1.2 и 8.1.7., във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
2. липса на информация по т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12 и т. 13
в представената от участника Декларацията по т. 8.1.3, 8.1.4., 8.1.5. и 8.1.6, във
връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП;
3. липса на информация в представената от участника Декларация по чл. 3, т. 8
и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРК;
4. липса на описание на основните дейности, извършени от участника,
включително разгъната застроена площ на обществените сгради.
5. неяснота по отношение на крайната дата на изпълнение на втората посочена
дейност, предвид обстоятелството че 20.11.2020 г. предстои да настъпи, и няма
допълнителна информация относно това дали изпълнението не е извършено предсрочно
или става въпрос за техническа грешка;
6. непълнота по отношение на предоставената информация за посоченото
минимум едно лице с висше образование с професионална квалификация „инженер” по
специалност: „Отопление, вентилация и климатизация” или еквивалент (ако
образованието е придобито в друга държава);
Предвид констатациите отразени в настоящия протокол и на основание чл. 97,
ал. 5 от ППЗОП, комисията взе единодушно решение, чрез председателя на комисията,
да уведоми участника за констатираните непълноти и липси и да изиска в срок от 3
работни дни от получаване на уведомлението, същият да ги отстрани, като:
1. представи нова Декларация за обстоятелствата по т. 8.1.1, 8.1.2 и 8.1.7., във
връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, с коректно зачертаване на неприложимата
информация.
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2. представи нова Декларация за обстоятелствата по 8.1.3, 8.1.4., 8.1.5. и 8.1.6,
във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП, с коректно зачертаване на
неприложимата информация.
3. представи нова Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРК, с
коректно зачертаване на неприложимата информация.;
4. представи информация относно описание на основните дейности, извършени
от участника, включително разгъната застроена площ на обществените сгради.
5. представи информация относно крайната дата на изпълнение на втората
посочена дейност в т. 5 от Представяне на участника /Образец № 1/
6. представи информация относно специалността на посоченото лице – П. Н. Б.
или да предложи друго лице, което да отговаря на изискванията за лице с висше
образование с професионална квалификация „инженер” по специалност: „Отопление,
вентилация и климатизация” или еквивалент (ако образованието е придобито в друга
държава)
Информацията по т. 4, 5 и 6 следва да бъде представена в табличен вид в
съответствие с таблицата по т. 5 и т. 6 от Представяне на участника /Образец № 1/,
подписана от управителя на дружеството.
Възползвайки се от възможността предвидена в чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с
чл. 195 от ЗОП в срока по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията взе единодушно решение,
чрез председателя на комисията да изиска от участника да представи доказателства за
взаимоотношенията с посочените възложители, като представи съответен документ и
удостоверение/я за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в
съответствие с нормативните изисквания.
Комисията взе решение да продължи своята работа, във връзка с Обособена
позиция № 1, след представяне от участника на необходимата информация.

Комисия:
Председател: *……………….
/М. Керемидчиев/
Членове:
1.
*…………………
/Д. Николова/
2.

*…………………
/М. Караиванова/
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