ПРОТОКОЛ
ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

На 16.07.2019г. в 11:00 часа комисията за провеждане на публично състезание за
възлагане на обществена поръчка с предмет: « УСЛУГИ ПО ПЕЩ ОСТРОИТЕЛНИ И
ТОПЛО ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ И ДОСТАВКА НА ПЕЩ ОСТРОИТЕЛНИ И
ТОПЛО ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕ Н ” ЕАД », назначена със Заповед № 135/16.07.2019г. в състав:
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Владимиров - гл. инж. ГИЕР при „Топлофикация - Сливен”
ЕАД

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Йордан Певецов - н-к цех алтернативни горива при „Топлофикация

- Сливен” ЕАД
2. Надежда Иванова - експерт „ ОП “ при „Топлофикация - Сливен” ЕАД,
отвори офертите по реда на тяхното постъпване, както следва:
1. “ИЗОП ЕЩ ” ООД - гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” №39; тел.: 032/698 614,
факс: 032/ 675 991, тел.: 0888 809 273, office@izopesht.com, вх.№ 08- 15/12.07.19г., 11:05 часа;
2. „РИМ ПЕКС” ООД - гр. София 1738, Район Панчарево, ул. „Самоковско шосе” №
2; тел: 0725/60550, e-mail: info@rimpex.net, вх.№ 08-23/15.07.19г., 10:56 часа;
3. „РЕФРАН” ЕООД - гр. София, ул. „Пирински проход” № 37А, ет. 5, тел.: 0898
753232, факс: 02/9589921, e-mail: info@refran.net, вх.№ 08-26/15.07.19г., 14:52 часа;
4. „АЛ СТРОЙ 77” ЕООД - гр. Айтос, ул. „Стоян Деверджиев” № 43, тел.: 0884
405 095, e-mail: alstroi@gmail.com, вх.№ 08-27/15.07.19г. 15:31 часа
5. „ТРИ ТО Н ” ООД - гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе” №4 А, тел: 044/625131,
факс; 044 662388, e-mail: tritonbg@abv.bg, вх. 08-28/15.07.19г. 15:43 часа,
След обявяване на списъка с участниците в процедура за възлагане на обществена
поръчка, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и представители
на средствата за масово осведомяване.
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, комисията пристъпи към
отваряне на офертите, в резултат на което беше установено следното:

1.

Оферта с вх№ 08-15/12.07.19г., 11:05 часа от участника “ИЗОП ЕЩ ” ООД е в

запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка, в която съдържа отделен,
непрозрачен плик с надпис

„Предлагани ценови параметри” . В съответствие с

разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, тримата членове на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани

ценови

параметри”, съдържащи се в офертата.
При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личностното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя,
комисията констатира следното:
1.

1. Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), подписан от

управителите, но несъответстващ на изискванията на закона и условията на възложителя:
1.1.1. ЕЕДОП е подаден на хартиен носител, тоест ЕЕДОП не е изготвен и представен
съгласно изискванията на чл. 67, ал.4 от ЗОП, съгласно който ЕЕДОП се предоставя в
електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В т. 6. „Указание за
попълване и представяне на еЕЕДОП, чрез системата за еЕЕДОП” от раздел III от
документацията за обществена поръчка, възложителят е дал подробни указания относно
начина на изготвянето и предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид.
1.1.2. ЕЕДОП несъответства на предоставения от възложителя образец, в който са
маркирани полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с
личното състояние на участниците и критериите за подбор. В случай, че участника използва
възможността дадена му по чл. 67, ал. 3 от ЗОП и използва ЕЕДОП, който е бил използван
при предходна процедура за обществена поръчка, то участника трябва да потвърди
(декларира) , че съдържащата се в ЕЕДОП информация все още е актуална.
1.1.3. В ЕЕДОП са допуснати липса и непълнота на информацията отнасящи се по чл.
67, ал. 1 от ЗОП, тоест в ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изискана от
възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
1.1.4. В ЕЕДОП са допуснати липса и непълнота , както следва:
a) в част II раздел „А” „Информация за икономическия оператор” не е
посочена съответната обособена позиция или позиции, за която (които)
икономическият оператор желае да направи оферта;
b) в част III раздел „В” „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт
на интереси или професионални нарушения” липсва раздела за информация
относно: “П ряко или косвено участие в подготовката на процедурата за
възлагане на обществена поръчка”;

c) в част IV раздел „В” „Технически професионални способности” липсва
раздела и информация относно „Поръчки за доставки: извършени доставки
от конкретния вид” ;
d) в част IV раздел „В” „Технически професионални способности” липсва
раздела и информация относно „Поръчки за услуги: извършени услуги от
конкретния вид” ;
e) участника трябва да посочи отговор на всеки въпрос с „ДА” или „Н Е” и
съгласно по горе описаното обстоятелство по т. 1.1.3.
1.2.

В двете декларации по чл. 3, т. 8 и ал. 4 от закона за икономическите и финансови

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 6) представени от
управителите на фирмата и декларираните от тях обстоятелства в т. 2 не става ясно кое
отговаря за участника.

2.

Оферта с вх.№ 08-23/15.07.19г., 10:56 часа от участника „РИМ ПЕКС” ООД е в

запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка, в която съдържа отделен,
непрозрачен плик с надпис

„Предлагани ценови параметри” . В съответствие с

разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”,
съдържащи се в офертата.
При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личностното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя,
комисията констатира следното:
2.

1. Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), подписан от

управителя, но несъответстващ на изискванията на закона и условията на възложителя:
2.1.1. ЕЕДОП е подаден на хартиен носител, тоест ЕЕДОП не е изготвен и представен
съгласно изискванията на чл. 67, ал.4 от ЗОП, съгласно който ЕЕДОП се предоставя в
електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В т. 6. „Указание за
попълване и представяне на еЕЕДОП, чрез системата за еЕЕДОП” от раздел III от
документацията за обществена поръчка, възложителят е дал подробни указания относно
начина на изготвянето и предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид.
2.1.2. В ЕЕДОП са допуснати липса и непълнота на информацията отнасящи се по чл.
67, ал. 1 от ЗОП, тоест в ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изискана от
възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2.1.3. В ЕЕДОП са допуснати липса и непълнота , както следва:
a) в част II раздел „А” „Информация за икономическия оператор” не е
посочено „Икономическият оператор може ли да представи удостоверение
за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възлагащ ия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в
съответната държава членка?”
b) в част II раздел „А” „Информация за икономическия оператор” не е
посочена съответната обособена позиция или позиции, за която (които)
икономическият оператор желае да направи оферта;
c) в част II раздел „Г” „Информация за подизпълнители, чийто капацитет
икономическия оператор няма да използва ”, не е посочено съответното
обстоятелство за „Икономическият оператор възнамерява ли да възложи
на трети страни изпълнението на част от поръчката?”
d) в част IV раздел „В” „Технически професионални способности” „За
поръчки за доставки: извършени от конкретния вид”, участника описва
получателите на доставките по отделно, както и съдържащата информация за
стойността, крайната дата на изпълнение на доставките

и описание на

предмета на доставките идентични или сходни с тези на поръчката.
f)

участника трябва да посочи отговор на всеки въпрос с „ДА” или „Н Е” и
съгласно по горе описаното обстоятелство по т. 2.1.2.

3.

Оферта с вх.№ 08-26/15.07.19г., 14:52 часа от участника „РЕФ РАН” ЕООД е в

запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка, в която съдържа отделен,
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. В съответствие с разпоредбите
на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото
предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащи се
в офертата.
При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личностното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя,
комисията констатира следното:
3.

1. Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), подписан от

управителя, но несъответстващ на изискванията на закона и условията на възложителя:
3.1.1.

ЕЕДОП е подаден на хартиен носител, тоест ЕЕДОП не е изготвен и представен

съгласно изискванията на чл. 67, ал.4 от ЗОП, съгласно който ЕЕДОП се предоставя в
електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В т. 6. „Указание за
попълване и представяне на еЕЕДОП, чрез системата за еЕЕДОП” от раздел III от

документацията за обществена поръчка, възложителят е дал подробни указания относно
начина на изготвянето и предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид.
3.1.2.

В ЕЕДОП са допуснати липса и непълнота на информацията отнасящи се по чл.

67, ал. 1 от ЗОП, тоест в ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изискана от
възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация ( участника трябва да
посочи отговор на всеки въпрос с „ДА” или „Н Е”, съгласно описаното обстоятелство)

4.

Оферта с вх.№ 08-27/15.07.19г. 15:31 часа от участника „АЛ СТРОЙ 77” ЕООД е в

запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка, в която съдържа отделени,
непрозрачни пликове с надпис

„Предлагани ценови параметри”. В съответствие с

разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника и пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри”, съдържащи се в офертата.
При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личностното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя,
комисията констатира следното:
4. 1. Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), подписан от
управителя, но несъответстващ на изискванията на закона и условията на възложителя:
4.1.1. ЕЕДОП е подаден на хартиен носител, тоест ЕЕДОП не е изготвен и представен
съгласно изискванията на чл. 67, ал.4 от ЗОП, съгласно който ЕЕДОП се предоставя в
електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В т. 6. „Указание за
попълване и представяне на еЕЕДОП, чрез системата за еЕЕДОП” от раздел III от
документацията за обществена поръчка, възложителят е дал подробни указания относно
начина на изготвянето и предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид.
4.1.2. В ЕЕДОП са допуснати липса и непълнота , както следва:
а) в част II раздел „А” „Информация за икономическия оператор” не е
посочена съответната обособена позиция или позиции, за която (които)
икономическият оператор желае да направи оферта;

5. Оферта с вх. 08-28/15.07.19г. 15:43 часа от участника „ТРИ ТОН” ООД е в
запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка, в която съдържа отделен,
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. В съответствие с разпоредбите
на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото
предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащи се
в офертата.

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личностното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя,
комисията констатира следното:
5.1. В ЕЕДОП са допуснати липса и непълнота, както следва:
а) в част II раздел „А” „Информация за икономическия оператор” не е
посочена съответната обособена позиция или позиции, за която (които)
икономическият оператор желае да направи оферта;
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването
на настоящият протокол, участниците могат да представят нов ЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнителното
предоставена информация може да обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след
крайния срок за получаване на офертите за участие.

Този протокол се състави на 22.07.2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ инж. Иван Владимиров - Началник КТЦ/

ЧЛЕНОВЕ:
/ инж.

х,,

евецов - гл. инж. РЕ /

/Надежда Иванова - експерт ОП /

