
i ПРОТОКОЛ  №1 
на  основание  чл.181, ал.4 от  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП) във  връзка  с  
чл.103 от  ЗОП  от  дейността  на  комисия, назначена  със  заповед  №  РД-01-05- 

262/07.07.2020г. на  кмета  на  община  Кочериново  

Днес, 07 юли  2020 година, в  14:00 часа  

Комисия  в  състав: 

Председател: 
1. Мария  Апостолова  Здравкова  , резервен  член  на  мястото  на  Анелия  Живкова  
Георгиева  -юрист  
Членове: 
2. Анна  Стефанова  Михалкова- икономист  
З. Методи  Антимов  Ичев- строителен  техник  
се  събра  да  разгледа, оцени  и  класира  постьпилите  оферти  за  участие  в  публично  
състезание  за  избор  на  изпълнител  на  обществена  поръчка  с  предмет: "Изграждане  
на  инженерна  инфраструктура  гр. Кочериново, община  Кочериново"„ уникален  номер  на  
поръчката  в  Регисrьра  на  обществените  поръчки  на  АОП  №  00777-2020-0007 
На  заседанието  на  комисията  не  присъстват  представители  на 	участниците  в  
процедурата. 
Председателят  на  комисията  запозна  присъстващите  със  съдържанието  на  заповед  №  
РД-01-05-262/07.07.2020г. на  кмета  на  община  Кочериново  

От  деловодството  на  община  Кочериново  бяха  предадени  на  председателя  на  комисията  
списък  на  посrьпилите  оферти  и  3 (три) броя  оферти  за  участие  в  процедурата. За  
приемо-предаването  на  офертите  бе  съставен  протокол  по  реда  на  чл.48, ал.б  от  
Правилника  за  прилагане  на  Закона  за  обществените  поръчки  (ППЗОП). 

Председателят  на  комисията  представи  списък  на  участниците, подали  оферти  за  участие  
в  обществената  поръчка, а  именно: 

1. Оферта  №  1 с  вх. №  ОП-ОЗ-4 получена  на  06.07.2020. в  1 5 :39ч. от  „МЕГАИНВЕСТ  
-ХОЛД" ЕООД  
2. Оферта  №  2 с  вх. №  ОП-ОЗ-7 получена  на  06.07.2020. в  16:28ч. от  ДЗЗД  
„Интерклима  Груп" 
З. Оферта  №  3 с  вх. №  ОП-ОЗ-10 получена  на  06.07.2020. в  16:48ч. от  „ГРОМА  
ХОЛД" ЕООД  

След  запознаване  със  списъка  с  посrьпилите  оферти  и  в  изпълнение  на  чл. 51, ал. 8 и  
ал.13 от  ППЗОП, всички  членове  на  комисията  попълниха  декларации  относно  
изискванията  на  чл. 103, ал. 2 от  ЗОП  и  присrьпиха  към  отваряне  на  подадените  оферти  
и  проверка  за  съответствие  с  условията  за  участие  и  изискванията, на  които  следва  да  
отговарят. 

I. КОМИСИЯТА  ПРИСТЪПИ  КЪМ  ОТВАРЯНЕ  НА  ПОДАДЕНИТЕ  ОФЕРТИ  ЗА  
УЧАСТИЕ  В  ПРОЦЕДУРАТА  ПО  РЕДА  НА  ТЯХНОТО  ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО  
СЛЕДВА: 

1. Оферта  №  1 с  вх. №  ОП-ОЗ-4 получена  на  06.07.2020. в  15:39ч. от  
„МЕГАИНВЕСТ  -ХОЛД" ЕООД  



Комисията  установи, че  офертата  е  подадена  в  съответствие  с  изискванията  на  чл. 
47, ал. 1 и  ал. 2 от  ППЗОП  и  докумецтацията  за  участие  - в  запечатана  непрозрачна  
опаковка. 

Комисията  оповести  съдържанието  на  офертата  и  извърши  проверка  за  наличието  
на  отделен  запечатен  плик  с  надпис  "Предлагани  ценови  параметри". 

В  изпълнение  на  разпоредбата  на  чл. 54, ал.4 от  ППЗОП  трима  членове  на  
комисията  подписаха  техническото  предложение  и  плика  с  надпис  "Предлагани  ценови  
параметри " на  участника. 

2. Оферта  №  2 с  вх. №  ОП-О3-7 получена  на  06.07.2020. в  16:28ч. от  ДЗЗД  
„Интерклима  Груп" 

Комисията  установи, че  офертата  е  подадена  в  съответствие  с  изискванията  на  чл. 47, ал. 
1 и  ал. 2 от  ППЗОП  и  документацията  за  участие  - в  запечатана  непрозрачна  опаковка. 

Комисията  оповести  съдържанието  на  офертата  и  извърши  проверка  за  наличието  
на  отделен  запечатен  плик  с  надпис  "Предлагани  ценови  параметри". 

В  изпълнение  на  разпоредбата  на  чл. 54, ал.4 от  ППЗОП  трима  членове  на  комисията  
подписаха  техническото  предложение  и  плика  с  надпис  "Предлагани  ценови  параметри " 
на  участника. 
3. Оферта  №  3 с  вх. №  ОП-О3-10 получена  на  06.07.2020. в  16:48ч. от  „ГРОМА  
ХОЛД" ЕООД  

Комисията  установи, че  офертата  е  подадена  в  съответствие  с  изискванията  на  чл. 47, ал. 
1 и  ал. 2 от  ППЗОП  и  документацията  за  участие  - в  запечатана  непрозрачна  опаковка. 

Комисията  оповести  съдържанието  на  офертата  и  извърши  проверка  за  наличието  
на  отделен  запечатен  плик  с  надпис  "Предлагани  ценови  параметри". 

В  изпълнение  на  разпоредбата  на  чл. 54, ал.4 от  ППЗОП  трима  членове  на  
комисията  подписаха  техническото  предложение  и  плика  с  надпис  "Предлагани  ценови  
параметри " на  участника. 

След  извършване  на  гореописаните  действия, съгласно  чл. 54, ал. 6 от  ППЗОП, 
приктпочи  публичната  част  от  заседанието  на  комисията. 

Комисията  продължи  работата  си  в  закрито  заседание. 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ  СЕ  В  ОФЕРТИТЕ  НА  
УЧАСТНИЦИТЕ  В  ПРОЦЕДУРАТА  ЗА  СЪОТВЕТСТВИЕ  С  ИЗИСКВАНИЯТА  
ЗА  ЛИЧНОТО  СЪСТОЯНИЕ  И  КРИТЕРИИТЕ  ЗА  ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ  ОТ  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Преди  да  започне  работа  по  проверка  за  съответствието  на  представените  документи  от  
участниците  с  изискванията  към  лично  състояние  и  критериите  за  подбор, поставени  от  
възложителя, комисията  придсrьпи  към  подробно  разглеждане  и  запознаване  с  
утвърдената  от  възложителя  документация  за  участие  в  процедурата, в  т. ч. указания  за  
участие, техническа  спецификация, обявление  и  решение  . 

Членовете  на  комисията  констатираха  следното: 

1. Решението  за  откриване  на  процедурата  не  е  изготвено  в  съответствие  с  изискванията  
за  попълването  му, като  в  полето  за  описание  на  предмета  на  поръчката  са  описани  



дейностите  само  за  Етап  1 а  за  останалите  етапи  - Етап  2, Етап  3 и  Етап  4 не  е  посочена  
никаква  информация  относно  предвид~ните  видове  и  количества  работи  по  отделните  
етапи. В  тази  връзка  кандидатите  не  са  уведомени  за  3/4 от  видовете  работи, които  са  
предвидени  за  изпълнение  и  предоставените  от  тях  оферти  не  могат  да  бъдат  
прецизирани  и  да  се  очаква  безпроблемно  изпълнение  на  обектите. 

2. Техническата  спецификация  е  непълна. В  същата  са  налице  следнитё  несъответствия: 
изброени  са  етапите  с  клоновете, включени  в  тях, но  в  описанието  на  предвидените  СМР  
не  е  указано  какви  са  предвидените  работи  за  всеки  етап. Доколкото  съгласно  одобрения  
от  Възложителя  проект, дейностите  по  изграждане  на  преливници  обхващат  повече  от  
един  етап  от  съдържанието  на  техническата  спецификация  не  е  ясно  в  кой  етап  кои  
преивници  ще  бъдат  изградени. 

З. В  техническата  спецификация  са  описани  прогнозни  стойности  за  отделните  етапи, но  
при  проверка  на  членовете  на  комисията  на  представените  и  одобрени  от  Възложителя  
остойностени  количествени  сметки  бе  установено, че  разделението  на  етапните  
прогнозни  стойности  е  направено  изключително  неточно  и  не  е  възможно  да  бъдат  
попълиени  предоставените  за  остойностяване  КС  така, че  да  не  се  нanага  за  еднакви  
видове  работи  да  бъдат  предоставяни  различни  единични  цени, което  води  след  себе  си  
невъзможност  за  определяне  на  крайна  цена  така, че  същата  да  отговаря  на  всички  
изисквани  на  Възложителя  и  българското  законодателство. 

Решение  на  комисията: 

Предлага  на  възложителя  на  основаг~ие  разпоредбата  на  чл.110, ал.1, т.5 ЗОП  да  
постанови  решение  за  прекратяване  на  процедурата. 

Мотяви: 

Приложената  техническа  спецификация  не  отговаря  на  одобрения  от  Възложителя  
проект, не  е  налице  достаrьчно  информация  относно  спецификата  на  обекта  и  неговите  
количества. Нanице  е  обективна  невъзможност  потенциалните  участници  в  процедурата  
да  изготвят  коректно  предложенията  си  за  изпълиение  на  предмета  на  поръчката, rьй  
като  липсва  информация  за  действителио  необходимите  работи  по  изпълнение  на  
предмета  на  поръчката. Не  може  да  бъде  поставена  обективна  оценка  на  офертите  на  
участниците  в  процедурата. 

Настоящият  протокол  е  съставен  и  подписан  в  един  екземпляр. 
Настоящият  протокол  е  изготвен  въз  основа  на  заседание  на  комисията  на  07.07.2020г. 
Протоколът  се  подписа  от  председателя  на  комисията  и  от  нейните  членове  на  дата  
07.07.2020г., какт 	едва: s 

Председател: Ф~рМаиия  

ТD 	F1201б16~9 
~ ` 	__ -- 

~ о  
2.   
3. .\ 	w 

1 	 ~ 

\ ~ ` 

м  а  * 

3 


