ПРОТОКОЛ
по чл. 54, ал. 12 ППЗОП
На 19.09.2018 г., в изпълнение на заповед № 2018-01/09.08.2018 г. на управителя на
„ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ” ЕООД, назначената комисия в състав:
1. Председател – Евелина Лилкова Цонева – външен експерт
2. Членове:
2.1. Васил Александров Василев – външен експерт
2.2. Мириам Вахан Гарабедян – външен експерт
2.3. Аделина Ангелова Хасова – външен експерт
2.4. Петя Григорова Малинова – външен експерт,
продължи своята работа на закрито заседание и извърши преглед на допълнително
представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, изискани от участниците ОБЕДИНЕНИЕ
„ПЛОВДИВ – ИНС” ДЗЗД, „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА” ООД,
„ИКЮИ КОНТРОЛ” ООД, ДЗЗД „ИНС ПЛОВДИВ 2018”, „Т7 КОНСУЛТ” ЕООД и
„МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ” ООД с писма изх. № № в обществена
поръчка с предмет „Управление на проекта и упражняване на строителен надзор като
консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните условия на
ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от
Възложителя (Червена книга) при извършване на строително-монтажни работи за
доизграждането и въвеждането в експлоатация на Регионалната инсталация за
изгаряне на болнични отпадъци – гр. Пловдив” и извърши следните действия:
1. За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от
участник № 1 ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛОВДИВ – ИНС” ДЗЗД, комисията установи, че
участникът е представил нови ЕЕДОП на обединението участник, на
„СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99” ЕООД и на „ЕКИП 123” ООД.
Комисията направи преглед на допълнително представените документи и установи, че:
1.1. Представения нов ЕЕДОП на „ЕКИП 123” ЕООД не е електронно подписан от
едноличния собственик на капитала, който се явява задължено лице по чл. 40, ал. 1, т. 3
от ППЗОП. Представен е ЕЕДОП на хартиен носител, върху който е положен подпис на
едноличния собственик на капитала, но този документ, не може да бъде приет от
комисията, тъй като съгласно 67, ал. 4 ЗОП, след 01.04.2018 г. „Единният европейски
документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец,
утвърден с акт на Европейската комисия”.
1.2. От новопредставените ЕЕДОП и представената информация по отношение на
критерия „Икономическо и финансово състояние”, става ясно, че застрахователната
полица за риска „професионална отговорност” на „ЕКИП 123” ЕООД възлиза на 300
000 лв., а застрахователната полица за риска „професионална отговорност” на
„СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99” ЕООД – също на 300 000 лв.
Както комисията в протокола от 09.08.2018 г. вече отбеляза, съгласно чл. 7, ал. 1 от
наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството, „когато едно лице осъществява две или повече дейности като
участник в строителния процес, всяка от дейностите подлежи на задължително
застраховане при спазване на минималните суми….”.
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В настоящия случай ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛОВДИВ – ИНС” ДЗЗД ще бъде лице,
осъществяващо две дейности като участник в строителния процес – консултант,
извършващ оценка на съответствието на инвестиционните проекти и консултант,
извършващ строителен надзор. Тъй като и двете дейности подлежат на задължително
застраховане при спазване на минималните суми (300 000 лв. и за двете дейности,
съгласно чл. 5 от наредбата), то за да отговори на изискването на възложителя,
съобразно правилото на чл. 59, ал. 6 ЗОП, обединението трябваше да докаже, че
участниците в него притежават застраховка „Професионална отговорност” с
минимална застрахователна сума – по 300 000 лв. за дейностите по оценка на
съответствието на инвестиционните проекти и по упражняване на строителен надзор,
съобразно разпределението вече на дейностите, които ще изпълняват участниците в
обединението, съгласно договора за създаването му или в общ размер на минималната
застрахователна сума за двете дейности – 600 000 лв.
Поради факта, че всяко от двете дружества – членове на обединението – ще извършва
дейности по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване
на строителен надзор, това представлява несъответствие с изискваното в условията на
поръчката за наличие на застраховки, покриващи минималната застрахователна сума,
съответно за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване
на строителен надзор, съгласно наредба за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството, в общ размер на 600 000 лв., съгласно
цитираната наредба.
След направения преглед на новопредставените ЕЕДОП, комисията установи и
единодушно РЕШИ:
Поради установеното несъответствие с изискванията към личното състояние и
критерия за подбор „Икономическо и финансово състояние”, предлага на
възложителя да отстрани от участие участник № 1 ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛОВДИВ –
ИНС” ДЗЗД на основание чл. 107, т. 1 ЗОП. По-нататъшното разглеждане на
офертата се преустановява.
Мотиви: Участникът не покрива критерия за подбор „Икономическо и финансово
състояние”, като не доказа наличие на застраховка, покриваща минималната
застрахователна сума, съответно за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно наредбата за условията и реда
за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът не
отговаря на изискванията, свързани с личното му състояние, тъй като не е представил
електронно подписан ЕЕДОП от всички задължени лица по чл. 40, ал. 1, т. 3 ППЗОП.
2. За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от
участник № 2 „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА” ООД, комисията установи,
че участникът е представил нов ЕЕДОП.
Комисията направи преглед на допълнително представения документ и установи, че
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
3. За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от
участник № 3 „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ” ООД, комисията установи, че участникът е
представил нов ЕЕДОП, разрешение за ползване и протокол (образец 16) за
установяване на годността за ползване на строеж.
Комисията направи преглед на допълнително представените документи и установи, че
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
2

4. За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от
участник № 4 „ИКЮИ КОНТРОЛ” ООД, комисията установи, че участникът е
представил нов ЕЕДОП.
Комисията направи преглед на допълнително представения документ и установи, че
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
5. За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от
участник № 5 ДЗЗД „ИНС ПЛОВДИВ 2018”, комисията установи, че участникът е
представил нов ЕЕДОП на обединението участник.
Комисията направи преглед на допълнително представения документ и установи, че:
По отношение на посочената услуга („Контрол по време на проектирането и
изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните
изисквания към строежите, технически контрол по част конструкции, консултации и
съдействие в различни фази на проектиране при представяне на проектната
документация пред различни контролни органи и общинска администрация,
осъществяване на строителен надзор, проверка на количествени сметки, одобрение на
детайли, одобрение на влагани материали и строителни продукти, дейност като
координатор по безопасност и здраве, съдействие и подкрепа за спазване на
екологичните норми, съставяне на технически паспорт на строежа, съдействие при
изготвяне и съгласуване на екзекутивна документация, организиране и провеждане на
ДПК за строеж от втора категория „Портална конструкция на наклонена шахта
(НШ) „Бърдото“ и работна площадка“ в УПИ I - 73.1, 73.5 – за изграждане на
портална конструкция и табан за скална маса, кв. 129 - гр. Брезник. Строежът
представлява изграждане на работна площадка и портална конструкция към
наклонена шахта за подземен рудодобив „Бърдото“, както и необходимите за
проучвателните и добивни работи хидротехнически и други съоръжения. Порталната
конструкция – вход към наклонена шахта за подземен рудодобив „Бърдото“ – е
оформена като портална тръба. Тя е с дължина 10.10m. Представлява
стоманобетонна конструкция затворен профил, с хоризонтално дъно, вертикални
стени и пълен свод. На площадката са изпълнени два броя утаители, предназначени за
механично пречистване на водите от подземните изработки. От утаителите,
пречистената механично вода преминава през маслоуловител с капацитет 3 l/s, след
което постъпва в резервоар за чиста вода. Присъединяването на обекта към
енергийната система се осъществява от Метален комплектен трансформаторен
пост 20/0,4 кV, 400 кVА, монтиран в близост до обекта. Консуматорите, захранвани
от ГРТ са: Осветление на района; Вентилатори – 2 бр.; Хидрофорни помпи – 2 бр.;
Помпи на площадка 1 – 2 бр.; Инжекционен център; Офиси, складове, съблекални,
медицински пункт, работилница и столова. За резервно ел. захранване на отговорните
консуматори в обекта е монтиран дизелгенератор. За осветяване на работната
площадка е изпълнено районно осветление. Мълниезащитната инсталация е изпълнена
с мълниеприемник с изпреварващо действие. Изпълнена е предвидената вертикална
планировка за разполагане на административно - битовия и складов комплекс от
готови модули, както и техническата инфраструктура, необходими за
осъществяване на проучвателните и рудодобивни дейности. Площадката е заградена
с плътна ограда, с височина 2.0m. Въведен в експлоатация с Разрешение за ползване
СТ-05 - 249/27.02.2017, издадено от ДНСК”), при първоначалния преглед на
документите на участника комисията е установила, че участникът не е посочил
категория на строежа, както и за комисията не е било ясно дали участникът е
изпълнявал и услуги по осъществяване на инвеститорски контрол на строежи минимум
2-ра категория, съгласно раздел III.1.3 „Технически и професионални възможности”, т.
1 от обявлението за поръчка. Предвид факта, че се касае за частен инвеститор и не
може да бъде открита публично достъпна информация, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП,
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комисията е изискала от участника да представи съответен документ, от който да стане
ясно изпълнявал ли е участникът и услуги по осъществяване на инвеститорски контрол
на строежи минимум 2-ра категория, съгласно раздел III.1.3 „Технически и
професионални възможности”, т. 1 от обявлението за поръчка.
Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е посочил категорията на строежа и
номера на разрешението за ползване на строежа. Като приложение е представил
Разрешение за строеж № 3 от 17.02.2016 г. за посочения строеж и Заповед за промяна
на представеното Разрешение за строеж. От представеното Разрешение за строеж е
видно, че инвестиционният проект за строежа съдържа следните части: Конструктивна,
Геология, Геодезия, Електрическа, ХТС за осигуряване на строителната площадка с
вода, Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО. Проектът не съдържа част Технологична.
Това налага извода, че предвид липсата на част Технологична на проекта, не е
възможно да бъде упражняван строителен надзор и инвеститорски контрол по тази част
на строежа. Същевременно Участникът е декларирал, че Експерт – инженер „Част
технологична” има конкретен специфичен опит като експерт – инженер „Част
технологична” – референтен обект – Разрешение за ползване СТ -05-249/27.02.2017 г.,
издадено от ДНСК – „Портална конструкция на наклонена шахта (НШ) „Бърдото“ и
работна площадка“ в УПИ I - 73.1, 73.5 – за изграждане на портална конструкция и
табан за скална маса, кв. 129- гр. Брезник.
Видно от изложеното, участникът е декларирал невярна информация и в
действителност не разполага с Експерт – инженер „Част технологична“ с опит в
осъществяване на инвеститорски контрол (самостоятелно или като част от екип), по
съответната част, на минимум 1 (един) въведен в експлоатация строеж.
Освен това участникът не е представил документи, с които да докаже, че е изпълнил
услуги по осъществяване на инвеститорски контрол на строежи минимум 2-ра
категория, съгласно раздел III.1.3 „Технически и професионални възможности”, т. 1 от
обявлението за поръчка.
След направения преглед на новопредставените документи, комисията установи и
единодушно РЕШИ:
Поради установеното несъответствие с критерия за подбор „Технически и
професионални способности”, предлага на възложителя да отстрани от участие
участник № 5 ДЗЗД „ИНС ПЛОВДИВ 2018” на основание чл. 107, т. 1 ЗОП. Понататъшното разглеждане на офертата се преустановява.
Мотиви: Участникът не покрива критерия за подбор „Технически и професионални
способности”, като не доказа изпълнена минимум 1 (една) услуга през последните 3
(три) години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет и обем, идентични
или сходни с тези на настоящата обществена поръчка за осъществяване на
инвеститорски контрол (самостоятелно или съвместно с упражняване на строителен
надзор) или еквивалентни на тях на строежи минимум втора категория съгласно чл.
137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, които са въведени в експлоатация, както и да разполага с
Експерт – инженер „Част технологична” – с опит в осъществяване на инвеститорски
контрол (самостоятелно или като част от екип), по съответната част, на минимум 1
(един) въведен в експлоатация строеж.
6. За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от
участник № 6 „Т7 КОНСУЛТ” ЕООД, комисията установи, че участникът е представил
нов ЕЕДОП.
Комисията направи преглед на допълнително представения документ и установи, че
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
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7. За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от
участник № 7 „МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ” ООД, комисията установи,
че участникът е представил нов ЕЕДОП.
Комисията направи преглед на допълнително представения документ и установи, че
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.

С извършване на това действие, комисията приключи своята работа по разглеждане на
допълнително представените документи във връзка с прегледа на изискванията за
лично състояние, поставени от възложителя и критериите за подбор в обществена
поръчка с предмет „Управление на проекта и упражняване на строителен надзор като
консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните условия на
ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от
Възложителя (Червена книга) при извършване на строително-монтажни работи за
доизграждането и въвеждането в експлоатация на Регионалната инсталация за
изгаряне на болнични отпадъци – гр. Пловдив”.
Протоколът се приключи на 19.09.2018 г. и се подписа от членовете на комисията без
особено мнение.

КОМИСИЯ:
1. Евелина Лилкова Цонева
2. Мириам Вахан Гарабедян
3. Аделина Ангелова Хасова
4. Васил Александров Василев
5. Петя Григорова Малинова
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