ПРОТОКОЛ

На 26.10.2018 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-657/26.10.2018 г. комисия в състав:
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се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 47136/ЕР и предмет
Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОБЕКТ: Реконструкция на сграда "Помпена станция за сурова утайка" в
ПСОВ "Кубратово", находяща се в град София, Столична община - район "Сердика", поземлен имот с идентификатор:
68134.519.15. ЕТАП 1: Дейности за повишаване енергийната ефективност (включително съгласно одобрено проектно
предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност", процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи
предприятия - BG16RFOP002-3.002) ЕТАП II: Реконструкция на вътрешните инсталации и подови настилки, публикувана на
02.10.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9081395, и на основание чл. 97 и правилата определени в
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да
класира участниците.
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На заседанието на 26.10.2018 от 10:00 часа, Комисията, след като получи от Председателя на комисията Регистър на участниците,
подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване,
съгласно поредността в регистъра, в който са описани офертите при подаването им:
№
Дата и час на подаване:

на 25.10.2018 г. в 16:23 часа

„ПАРСЕК ГРУП" ЕООД, ЕИК 203215490

ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД" с участници:
1.„ТЕС Кънстракшън Груп" ЕООД, ЕИК 204646910
2. „Геоком-2000" ООД, ЕИК 101512168

Участник- фирма:
Седалище и адрес на
управление:
Тел.:

2

1
на 22.10.2018 г. в 15:05 часа

Факс:

гр. София, 1700, ул. „21-ви век" №17, ет.4,
ап.6
0878 698 300; 0896 384 585
-

Имейл:

office@parsec-group.bg

Представляван от:

Бончо Бонев - Управител

Адрес за кореспонденция:

гр. Пловдив, 4000, ул. „Подофицер Георги
Кото в" № 18

гр. София, ул. 21-ви век" № 30, офис 1.8
0888 730 100
teodor.serafimov@abv.bg
Теодор Серафимов - представляващ
гр. София, ул. 21-ви век" № 30, офис 1.8

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.
На публичното заседание на комисията на 26.10.2018 година от 10:00 часа не присъстваха упълномощени представители на
участниците.
При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, комисията извърши следните действия:
• Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, оповести тяхното съдържание и обяви ценовите предложения.
• Трима членове на комисията подписаха техническите и ценовите предложения от офертите на участниците.
С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, считано от 26.10.2018 г. комисията разгледа по същество подадените документи в офертите за
участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:
1. „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД
След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички
изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в
обявата и ЗОП.
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2. ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД"
След прегледа по същество на документите представени в офертата, комисията констатира следното:
2.1.

„ТЕС Кънстракшън Груп" ЕООД, водещ партньор в ДЗЗД АХИНОРА БИЛД" е представил декларация, в която потвърждава, че
дружеството е регистрирано в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) с право да изпълнява строежи от Първа
група, от първа до пета категория.
Комисията извърши служебна проверка в ЦПРС и установи, че „ТЕС Кънстракшън Груп" ЕООД е вписан в регистъра с право да
изпълнява строежи от първа група, от трета до пета категория, което не отговаря на изискването на Възложителя посочено в Обявата
за събиране за оферти, т. Условия, на които трябва да отговарят участниците в т.ч.: Правоспособност за упражняване на
професионална дейност: Участникът трябва да е вписан в Централен професионален регистър на строителя, с право да изпълнява
строежи от първа група, от втора до пета категория.
2.2.
„Геоком-2000" ООД, партньор в ДЗЗД АХИНОРА БИЛД" е представил декларация, в която потвърждава, че дружеството е
регистрирано в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) с право да изпълнява строежи от Първа група, от
първа до пета категория.
Комисията извърши служебна проверка в ЦПРС и установи, че „Геоком-2000" ООД е вписан в регистъра с право да изпълнява строежи
от първа група, от трета до пета категория, което не отговаря на изискването на Възложителя посочено в Обявата за събиране за
оферти, т. Условия, на които трябва да отговарят участниците в т.ч.: Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът трябва да е вписан в Централен професионален регистър на строителя, с право да изпълнява строежи от първа група, от
втора до пета категория.
Предвид гореизложеното комисията предлага на Възложителя участникът ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД" да бъде отстранен от участие в
обществената поръчка на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът не отговаря на поставените
критерии за подбор, посочени в Обявата за събиране на оферти.
Комисията продължи своята работа като извърши проверка на ценовото предложение на участника, чиято оферта съответства на
определените в обявата условия и прецени, че то отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията извърши оценка на постъпилата оферта на „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД, по критерий на възлагане „най-ниска цена" и
съгласно описаната в обявата на поръчката методика:
В приложената Ценова таблица Участникът следва да попълни предлаганата от него цена за всяка позиция от таблицата. На оценка
подлежи Обща стойност за строежа без непредвидени разходи, която се получава като се съберат предложените от участника цени по
всички позиции, умножени по съответните количества. Участникът с най-ниска обща стойност без непредвидени разходи ще бъде
класиран на първо място.
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/

ОЦЕНКА
№
1

Участник

Оценявано предложение на участника
в лв. без ДДС
93 469,46

„ПАРСЕК ГРУП" ЕООД

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на
определените в Обявата за събиране на оферти условия, както следва:
1.

„ПАРСЕК ГРУП" ЕООД

Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за
„Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОБЕКТ: Реконструкция на сграда "Помпена станция за сурова утайка" в
ПСОВ "Кубратово", находяща се в град София, Столична община - район "Сердика", поземлен имот с идентификатор:
68134.519.15. ЕТАП I: Дейности за повишаване енергийната ефективност (включително съгласно одобрено проектно
предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност", процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи
предприятия - BG16RFOP002-3.002) ЕТАП II: Реконструкция на вътрешните инсталации и подови настилки" с „ПАРСЕК
ГРУП" ЕООД, ЕИК 203215490, със седалище и адрес на управление:
гр. София, 1700, ул. „21-ви век" №17, ет.4, ап.6,
представлявано Бончо Бонев - Управител.

Работата на Комисията завърши на

с подписване на настоящия протокол.
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