
П  Ротг) кол  1 

на  основание  ч:т. 103, а.п.3 от  3()ТТ  и  ч1т. 54, ал. 1-7 от  IiП3Oii 

1!а  07.07.2020 г., в  изп•ыrиеi-гие  на  Заповеlz №  РД-01-(?S-2б1/U7.f)7.2020 г, изменена  със  
Затiавед  №  FД-01-05-371 ~U9.U9.2U?..O г. и  Заizовед  №  PД-01-qS-4G4/30.11.2U20 г. на  Кмета  на  
Обитинтз  КОчериново  от  11.0(} часа  в  адмигrистраrивттатя  crpa,;xa на  С)бщина  Кочериттово , гр. 
Кочериново, пзт. „Трети  март" №  1 се  събра  кстмисия  в  състав: 

Председател: Арбен  :3ия  Конедарев  — правастгасооен  кзрист  

Членвве; 

1. инж. Мария  Ганева  Райкова-Манс» хова 	- ииженс;р, ПГС-въишен  експерт  

2. Аттна  Стефанова  Михалкава 	 - икiiномист-сатужител  на  въэ.тожителя  

	

З. Калоян  Ваt:и;tен  Блгев 	 -юрист- външетт  ексnерт  

4. инж. Георги  Благосгз  ДУрчов 	 - строителен  и  нжснер- вън  піен  експерт  

с  ~с. задач~: да  псзлучи, отвари, разrледя. аиени  и  к.тасира  офертите, предстявени  от  участнииитг: 
в  прог tедура  „открита  прстиедура" по  реда  на  Закона  за  обц[ествените  поръчки  с  предмет: 
„177тос>>~тирrаис<. usnv rнeнuе  ни  сіпрсlите.тсткnтv и  ивторски  надзор  U o(ект: .,Реhу~.т»7игtицин  на  
nFiir~нrrcxa депn за  нeопасни  битлгtи  атnаг)ъг~и, ггихлдящо  се  в  iе.w. пrufemn ча  с. Бараhава, 
(,iбusurra Кочггри FгоЕsсэ  " 

Прсlхсе,дателят  ua комисията  откри  заседанисто  и  заттозна  присъстватците  със  състатза  и  
nрявилата  за  работа  на  комисията. 

На  rтуб.rтичтгото  отваряне  на  офертите  не  прнсъстваха  представите.ти  на  участниците  в  
прот.tедурата, какта  и  rrредставители  на  средствята  за  масово  стеведамяване . 

Получените  оферти  бяха  предадени  на  прецседателя  на  комисията, за  kOCTO беше  
смстаасн  пратокол  по  ч,п. 48, ал. б  от  ППЗО17, когiто  бепiе  подпнсан  от  предаващото  лице  и  от  
ттре:,zседатсля  на  комисията. 

Комисията  констатира, че  в  деlюводсrвnто  на  Qбцtина  Качеринови  за  участие  в  
прог zедурата  са  предстаsени  4 (четири) оферти. При  приемаFtе  на  офер•тите, същнте  са  
регистрирани  в  региrrьра  rtpu деловодството  на  С7бтцина  Кочериновсз, аърху  пликовсте  са  
отбе,тнзани  входятцин r номер, датата  и  часа  на  псзлучаванетп  им. 

I]редсе,.хаг.елят  на  комисията, аповес :rи  участниците, съгласно  Входящия  регис'гьp на  
тгодадс:rгггте: оферти, а  иментго: 

]. ()бе;tниение  ,,Квчеринввв  Иижсиеринг  2020", с  участиици  в  вбединениетв  „ИИ13F.Л  
CTPOH ЕПОД  „klифранмжстрвм" F.,ООД, „П-Юна0тед" F..ООД  и  ,,Техстрой  2019" 
E:Ut)Д  с  вк. ЛfsОП-О3-5l06.07.2U20r. в  1 b:l 1 ч. 

	

2. ДЗЗД  „Рекујттивацми 	с  участиици  в  вбе;дннението  — ,,Билднер  Е()ОА, „Руеи  
Хвлдииг" АД, „БИ  F,C IYР()1Н:КТ" ЕОС)Д  и  ,,Рент  Стрля  Техник" ЕС)()Д, с  вх. №  
UП-03-6/06.07.2020r. в  l 6:1 G ч. 

3. „Ниирв  стрв0" Д3:3JX с  участинци  в  rrбединеииетв  - ,,Евро  Екв  БиJtд`` Е()ОД, „Т3ДК°° 
АД  и  НИ11РОРУДА  СК:},j_1(, с  нх. №ОН-О3-$/О6.07.2020г. в  16:32 ч. 



t. „Бнлдинг  Бараково" ДЗ3Д, с  участна vtи  в  обединеиие-го  „Нова  Техно  Бил1хинг" 
ЕООД  и  ,,ЬЕТОН  ЕООД  с  вк. №ОH-ОЗ-9/Об.07.2О2()г. в  16:34 ч. 

t'lгед  като  се  заnознаsа  с  Реrис7ъра  на  па,.zадените: оферти  и  описаните  в  него  участниии, 
чТтеновете  на  ксэмисията, иа  оснсэвание  чзт. 51, а.~-т. $ от  ППЗUП  папълкиха  декларации  па  чл. 1{)3. 
ал. 2 от  ЗOIi. 

Комисията  констатира, че  офертите  на  vчастницитс  са  предстааани  в  указания  от  
Сiъзложтттепя  срок  и  съобразно  ►тзискнанията  на  чл. 47, ал. 2 от  С1СlЗОП. Сlредста.sени  са  в  
-запечатана, непрозрачиа  апаковка  с  ненарушена  цялост. Върху  опаковката  всеки  участник  е  
посочил  неабхо,zимата  т-гнфармация , изискусма  от  I3ъзпожителя. 
Комисията  прис•г  ыrги  към  отварянето  на  офертитс: по  реда  на  постьпваиета  им  и  проверка  на  
с:ъ,з,ържанието  им. При  отааряне  на  опаковките, камисията  стркктrtто  спазвацте  реца: указан  т{ 
разпоредсэите  на  чл. 54, ал. 3- 7 от  IтП3()С ]. 

Участник  №  1— Обединение  „Кочериново  Ииженерииг  2020, с  участннци  в  
пбединението  „HИBEЛ  CTPOй" ЕООД  „Инфраиижм•рой" ЕООД, „Л-Юнайтед" ЕООД  и  
„Техстgой  2019 F.ООД  
Комисията  огтогзес  ги  съдържаииета  на  опаковката  и  констатира  наличиета  на  документите  пл  
чл. 39, ал. 2 и  ал. 3. т. l ат  IIП30II, опис  на  лредставеките  дnкумекти  и  отделен  запечатан  
непрозрачен  гr.тик  с  на,ттrrис  ,>Прецлаrани  ценови  параметри.:, кnйто  с  с  ттегтаруцтезта  цялост. 
Тримата  членове  на  комисията  гтодписаха  техгтическото  предлажение  и  пликът  с  г tадтгис  
„liред~tагани  цетiови  параметри" на  участника. 

Участник  №  2— Д33Д  „Рекултивация  Бн,тд", с  участииии  в  обедннението  — 
„Бидднер" ЕО(.)j.I, „1'уен  Хол;хинг" АД, „6IrI ЕС  П1'ОЕКТ" ЕООД  и  Рснт  С'грой  Тсхиик" 
ЕООД  
Комисията  оповести  съдържаниеГо  na опаковката  и  констатира  тга:тичието  на  докуме► rтите  па  
чзт. 39, ал. 2 и  ал. 3, т. I от  ППЗ(.),I"1, оrгис  на  iтредставени •ге  докумеити  и  от;деnен  sапечатаii 
иепрозрачен  плик  с  надпис  „Предлыrани  ценоВи  параметри". кайтст  е  с  ненаруцтена  rtялост. 
Тримата  =тленlзае  на  камисията  подписаха  техническота  предложение  и  пликът  с  тУа,тХпис  
..1lре.плаrаки  иенови  ыараметри" на  участмика. 

Учасti инк  №  3—„Нинро  мрой" ДЗ3Д  с  участиици  в  обединсниета  - ,,Евро  Еко  
fiилд" ЕООД, „ВДХ" АД  и  ,,НИПРОРУДА  ООД  
Комисията  оповести  съдържанието  на  опаковката  и  канстатира  на.пичието  на  докуметrгитс  псэ  
чл. 39. ал. 2 и  ал. 3, т. t от  ППЗОП, onuc на  представените  документи  и  отдепен  запечатан  
ттсгтрозрачег i rтттик  с  надццгис  „ГIредrтаrани  ценовзi rтараметри , който  е  е  ттенарушвиа  цнлосг. 
Тримата  чп4ноае  на  комисията  поцписаха  техническото  прсдложеиие  и  ппикът  с  на,Тiгtис  
,,C Ipeдrтarаrrи  цсттони  паСтаметри  на  участника. 

Участник  №  4—„Билдииг  БаРакоао" Д3ЗД, с  участиицн  в  ибединеннето  „Иттва  
"1'ехнл  Gилдинг" 1:()ОД  u „Iit~,TOEI" I:00д  
Комисията  огrовести  съдържаtсиета  на  отzаковката  и  констатира  наличиzто  на  документите  гтс;т  
чл. 39, ал. 2 и  ал. 3, т. 1 от  ]1ТТЗОП, огпiс  на  пре,аставените  документи  и  отдетrен  запсчатан  
непрозрачен  ппик  с  надпис  „Пре;tлаrаии  ценогзи  rіараметри , камiта  е  с  неиарушеиа  tкялост. 
Комисията  констатира. че  техническото  пред>iожсние  на  учдстника  съдържа  единственл  
tЭбразстi №4 от  документацията, а  останазтата  Част  са  бели  J7иста  (празии), в  които  не  е  напична  
никаква  информация . 
Тримата  члеттсзве  на  комисихтд  аодписаха  текническсэтсэ  предлижение  и  ппикът  с  надrrис  
.,ПрсЈL,7агатти  цетгови  параметри" на  участника. 
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Слец  извършените  действия  зга  чл. 54, ил. 3— 5 от  ППЗОП  приклкаwи  публнчната  
заседание  на  комисията  па  атваряне  на  афертите. 

В  закрити  заседаиия, комисията  iiрадъзtжи  своята  работа  с  разглеждане  на  дакумеитите  
за  лична  състаяние  и  критериите  за  подбар, за  съvтветствие  с  предварително  поставените  от  
възТtоЖителя  условия. 

В  ээрацеса  на  рабсзта  на  комисията  бе  устанаsено  еледнато: 

Участиик  №  l— Сlбедsнение  „Качеринива  Инженеринг  2020, с  учаrгииии  в  
о6единеннетQ „нивFл  етrоиц  Fаод  „инфраннжетрой" Fоод, „п-каііантед" Еоод  и  
„Тсхстрлй  2019" ЕооД  
Камисия  rа  разrлеца  съцържаниет,а  на  афертата  на  участника  и  установи, следните  испълнати, 
несъответствие  на  инфармацията  и  изискванията  на  възллжителя  и  нвсъответствия  с  критериите  
за  падбор: 

Ј . В  представения  ЕIаДОП  в  част  П „Из"гфармасtия  за  иконамическия  сзпера:гар", учгастннкъг  
не  е  атгаварил  на  въпраса  дали  мсзже  да  nредстави  удастоверение  за  платени  
еоциалноог:игуритезiни  вноски  и  данъци, коета  е  пречка  за  участие  в  настояцдата  
працедура  съгзТаснсэ  пасоченато  в  т.3.3 от  Раздел  IV. „Условия  за  участие  в  працедtурата" 
от  ,аакументацията  за  участие  и  абявлениета, на  комисията  не  маже  да  iтрецени  дали  
тава  е  така  илн  се  дължи  на  допусната  техиическа  греtпка  при  тrапълванета  на  Е'ЕДОП.В  
с.эучай, че  участникът  е  птгатил  данъинте  си  и  дължимите  саииалнаосиrурителии  внаски, 
та  следва  да  атбележи  атrовар  „да '.В  пративен  случай  може  да  се  възпалзва  от  
закановата  възможнаст  и  възмажнастта, пскачена  в  т.10.3 от  дакументацията  за  участие  
сэТиаСНа  НастlJЯщОто  ОQСтоЯтеЛGтВа. 

Уяастник  №  2— ДЗЗД  „Реку.ктивациа  Ьилд", с  участияqн  в  ибе;динеяието  — 
„Билцнер" F:4UД, „Руен  Холдинк" А.Д, „6И  ЕС  ПРоFКТ" F(ЮД  и  ,,Рент  Строй  Техник" 
FO()Д  

Комисията  разrпеда  съдържаниета  на  афертата  на  участиика  и  устанави, следните  
непълнсзхы, несъответствие  на  ихфармацията  и  изискванията  з3а  възлажытеля  и  несъатветствия  с  
критериите  за  гюцбар: 

I. В  ЕЕД{;)I"1 на  съдружника  .,Руен  Холдинr" АД  е  гzеклариран  абщ  оборат  от  4 817 
OU(I лв. За  лериода  от  29.06.2820 до  31.12.2019 r. Декларираният  от  участник  
периад  има  начална  дата  преди  крайната  такава, парадн  кое'га  камисията  приема. 
че  участникът  не  е  спази.І  изискванията  на  дакументацията  и  не  е  rзредставил  
инфармаг.tия  за  реа.rтизирания  абш  абсзрат  през  20 19 г. 

2. В  ЕЕДОГ] на  съдружника  „Бил~сиер`' ЕООД, е  декларирана  че  дружествато  
притежава  реrистрация  в  Цевтlзалння  професианален  реzисТър  на  страителя  за  
изnълнение  на  crpcu эежи  четвърта  rругга, четвърта  и  пета  категария . Информагкията  
беше  патвърцена  и  при  извъртена  от  страна  на  комисията  слузкебяа  праверка. В  
I:Е,1.jC?П  rta яружеството  и  Г,ЕДОП  иа  асз  аналите  съдружници  е  паеачено, че  
„Билднер°` ЕОС?Д  ще  Fr.згсълаява  дс:йнасти  no тсхническа  рекуа"гтивацня  и  
съпътстаащи  CMI'. Съгласнv изискванията  на  дакументагtията  участииахите  
следва  да  са  вписани  в  Центра..зния  професионален  регистър  на  страителя, а  
чужцестранни  лииа  — в  аналогични  регистри  съгззасно  законадаreлствато  на  
държавата  цленка, в  каята  са  устанавени  итУи  на  "друга  държава  - страна  па  
Споразумението  за  Еврапейекота  иканамичеека  прастранства. каето  им  
позволява  да  изпълняват  строителстио  на  сэбекти  четвърта  група= втара  категсэрия  
съrласнсз  с  чл. S, ыл. rз  от  IIPI3AL•(I ll'С  (1lравилник  за  реда  за  аписване  и  вадене  на  
t..tед;тралния  прафесианален  регистър  на  страителя ). В  случай  на  участие  па  
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обединение, което  не  е  юридическо  лице  спазването  на  изискването  се  доказва  от  
тези  членове  на  обединението, които  съобразно  разпределението  на  участието  на  
лицата  при  изпълнение  на  дейностите, предвидено  в  договора  за  създаване  на  
обединението  са  ангажирани  с  изпълнението  на  строителство. Поради  липсата  на  
договор  за  създаване  на  обединение  комисията  не  може  да  извърши  преценка  дали  е  
спазено  изискването  на  възложителя, но  като  се  има  предвид  информацията  от  
ЕЕДОП  на  съдружниците, че  „Билднер" ЕООД  ще  изпълнява  техническа  
рекултивация  на  депото, комисията  счита  че  участникът  не  отговоря  на  
изискванията  за  годност, поставени  от  възложителя. 

1. В  ЕЕДОП  на  участника  е  представена  информация  за  общия  оборот  от  изпълнението  
на  дейността  на  съдружниците . При  извършена  проверка  комисията  установи, че  
посочения  общ  оборот  на  обединението  за  2019 г. се  различава  от  сумата  от  общия  
оборот  на  съдружниците  в  обединението . 

Участник  №  3—„Нипро  строй" ДЗЗД  с  участници  в  обединението  - ,,Евро  Еко  Билд" 
ЕООД, „ВДХ" АД  и  „НИПРОРУДА" ООД  

Комисията  разгледа  съдържанието  на  офертата  на  участника  и  установи, следните  непълноти, 
несъответствие  на  информацията  и  изискванията  на  възложителя  и  несъответствия  с  критериите  за  
подбор: 

1. В  офертата  на  участника  не  е  представен  договор  за  създаване  на  „Нипро  Строй" ДЗЗД, 
което  противоречи  на  изискванията  на  документацията. Поради  липсата  на  договор  за  
създаване  на  обединение, комисията  не  може  да  извърши  преценка  относно  
съответствието  на  участниците  с  изискванията  на  възложителя  съобразно  направеното  
разпределение  на  дейностите  между  членовете  на  обединението  

2. Не  е  представен  ЕЕДОП  от  съдружника  „Нипроруда" ООД, както  и  ЕЕДОП  на  
участника  „Нипро  строй" ДЗЗД, което  противоречи  на  изискванията  на  документацията. 

З. В  ЕЕДОП  на  „ВДХ" АД  и  ,,Евро  Еко  Билд" ЕООД  няма  посочена  информация  за  
изпълнението  на  сходна  услуга  по  смисъла  на  документацията, поради  което  комисията  
приема, че  участникът  не  отговаря  на  изискването  от  документацията  за  опит  в  
изпълнение  на  една  услуга, с  предмет  идентичен  или  сходен  с  предмета  на  
обществената  поръчка. 

4. В  ЕЕДОП  на  „ВДХ" АД  u ,,Евро  Еко  Билд" ЕООД  няма  посочена  информация  за  екипа, 
който  ще  отговоря  за  изпълнение  на  проектирането, поради  което  комисията  приема, че  
участникът  не  отговаря  на  изискването  от  документацията  за  минимален  състав  на  
екипа, ангажиран  с  изпълнение  на  проектирането . 

Участник  №  4 ,,Билдинг  Бараково" ДЗЗД  с  участници  в  обединението  „Нова  Техно  
Билдинг" ЕООД  и  „БЕТОН" ЕООД  

Комисията  разгледа  съдържанието  на  офертата  на  участника  и  установи, следните  
непълноти, несъответствие  на  информацията  и  изискванията  на  възложителя  и  несъответствия  с  
критериите  за  подбор: 

1. В  офертата  на  участника  не  е  представен  договор  за  създаване  на  „Билдинг  Бараково" 
ДЗЗД, което  противоречи  на  изискванията  на  документацията. Поради  липсата  на  
договор  за  създаване  на  обединение, комисията  не  може  да  извърши  преценка  относно  
съответствието  на  участниците  с  изискванията  на  възложителя  съобразно  направеното  
разпределение  на  дейностите  между  членовете  на  обединението . 

2. Участникът  не  е  представил  CD unu друг  носител, съдържащ  ЕЕДОП  на  участника, 
поради  което  комисията  на  този  етап  на  може  да  извърши  преценка  относно  
съответствието  на  участника  с  изискванията  на  документацията  и  критериите  за  подбор  
и  приема, че  участникът  е  представил  оферта, която  не  отговаря  на  минималните  
изисквания  за  годност, икономически  и  финансови  възможности  и  технически  и  
професионални  способности. 
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На  аснаваяие  чл. 54, ал. 9 от  1 t113UП  във  връзка  с  чл. 54, ал. 8 от  ЛТIЗоП  и  
канстатациите  от  iкастая r.ция  пратакал, камисията  petnu да  изпрати  настаящня  зiротоксзп  на  
гзсички  участниии. Протокалът  да  се  пуwзликува  в  профила  на  кутт}•.вача  да  възпажителя  в  дсня  
на  изпращането  у  до  участниitит:,. 

На  аснсзвание  чл. 54. ал. 9 от  ППЗОI-С, във  връзка  с  чл. 5=1, ал. 8 от  30CI и  канстатациите, 
абектинирани  в  настаящия  протокал  ко:иисията  указва  на  участниците. за  клито  са  
коf{статирани  несъатветствия  или  :гн.пса  на  информация  да  представят  на  комиснята  документи, 
които  съдъраsат  прсз~енена  и/или  допълиена  r3нформация. ,Допъззни-гелно  предоставената  
инфармация  маже  да  абкваща  и  факти  и  обстоятелства, каито  са  настъпили  след  крайІІия  срсэк  
за  паlryчаване  на  оферти  или  заявления  за  участие. 

На  аснование  чл. 54, ал. 9 от  ППЗОП  камисията  апределя  срак  за  предстдвянета  на  
дсэкvнент. ите  - 5 ( ет) рабатни  дии, считано  от  датата  на  получаване  на  npaтoxa:za 

Каh:ксията  състави  настояrция  лротокол  на  основаниt чл. 103, ал.3 от  ЗОП  и  чл. 54, ал. 1- 
7 от  IiTIЗФi"1 на  21.O1.20?1 г: 
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