ПРОТОКОЛ № 2
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № 105/04.11.2015 г. на Стамен
Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, с предмет:
Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: "ИНДУСТРИАЛЕН
И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС - Етап II - Улична ВиК мрежа" и обявена в Регистъра на
обществените поръчки с уникален номер № 04178-2015-0001.
Днес, 22.02.2016 г., в 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 26, Заседателна зала, Комисията, определена със Заповед № 1/22.01.2016г.
на Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, в
състав:
Председател: Златина Георгиева – председател на Съвета на директорите на „Индустриален и
логистичен парк - Бургас“ АД,
Членове:
1. инж. Мария Белински – външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП
2. инж. Калоян Костов – външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП
3. Станимира Вълчанова – юрисконсулт на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД
4. Розалина Милева – счетоводител на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД
се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител на
гореописаната обществена поръчка.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че
присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.
На основание чл.68, ал.10 от ЗОП и след изтичане на срока за представянето на посочените в
Протокол № 1 документи, Комисията пристъпи към проверка на същите, съобразно изискванията
за подбор, поставени от Възложителя.
Комисията установи следното:
І. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОКАНАЛ - ПРОЕКТИРАНЕ“, представлявано от
Димитър Щерионов Костов, създадено от „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД, ЕИК 102116887, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 59, тел: 056/548 108,
факс: 056/ 800 234, ел.поща: office@vodokanalstroy.com, лидер на Обединение „Водоканал проектиране“ и „ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД, ЕИК 200507906, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Трайко Китанчев“ 42, ет.5, ап.10, тел: 0889 768
888, ел.поща: hydropuls@gmail.com, съдружник в Обединение „Водоканал - проектиране“, е
представил в срок изискваните документи с вх. № 01-05-210116/16.02.2016г. При прегледа
Комисията установи следното:
1. Участникът е представил Декларация за приемане на условията в проекта на договора,
съгласно изискванията на Възложителя, посочени в раздел V от Документацията за участие и
Раздел VI. 3) “Допълнителна информация“ от обявлението за обществената поръчка.
2. Участникът е представил нова справка - декларация за екипа от ръководните служители на
участника, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата и
строителството, както и на технически лица, отговарящи за контрола на качеството, съдържаща
по 1 (един) проектант по всяка проектна част посочена в заданието за проектиране, включително
проектант, който ще изпълнява Част „Проектно-сметна документация“, съгласно изискванията на

възложителя, посочени в раздел V от Документацията за участие. Относно проектанта, който ще
изпълнява Част „Проектно-сметна документация“ участникът е представил Автобиография на
проектанта, в която са посочени образованието, професионалната квалификация и
професионалния му опит, Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт, Декларация
за наличие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането“, Диплома за висше
образование, Удостоверение от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране за пълна
проектантска правоспособност за 2016г. и Застраховка „Професионална отговорност в
проектирането и строителството“, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в раздел V от
Документацията за участие.
Комисията приема представените документи и счита, че участникът отговаря на
предварително обявените от Възложителя условия.
С оглед горните констатации, Комисията ДОПУСКА участника ОБЕДИНЕНИЕ
„ВОДОКАНАЛ - ПРОЕКТИРАНЕ“ до по-нататъшно участие в процедурата.
ІІ. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ВАЯ 2015“, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен,
ул. „Алеко Константинов“ № 8, тел: 054/816 100, факс: 054/ 830 252, ел.поща:
office@amshumen.com, представлявано от инж. Димо Христов Димов, създадено от
„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД, ЕИК 127001597, със седалище и адрес на управление:
гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 8, тел: 054/816 100, факс: 054/ 830 252, ел.поща:
office@amshumen.com, лидер на Обединение „Вая 2015“ и „АКВАМОД“ ООД, ЕИК 175338928,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост“ 3, бл.301, вх.1, ап.38, тел: 02/974
64 48, факс: 02/ 974 64 48, ел.поща: office@aquamod.eu, съдружник в Обединение „Вая 2015 е
представил в срок изискваните документи с вх. № 02-02-190116/17.02.2016г. При прегледа
Комисията установи следното:
1.Участникът е представил Автобиография на проектанта по част „Геология и хидрогеология“,
в която са посочени образованието, професионалната квалификация и професионалния му опит и
Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерта, като предоставените документи са в
оригинал, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в раздел V от Документацията за
участие.
Комисията приема представените документи и счита, че участникът отговаря на
предварително обявените от Възложителя условия.
С оглед горните констатации, Комисията ДОПУСКА участника ОБЕДИНЕНИЕ „ВАЯ 2015“
до по-нататъшно участие в процедурата.
ІІІ. Участникът „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД, ЕИК 131124561, е представил в срок изискваните
документи с вх. № 03-01-040116/18.02.2016г. При прегледа Комисията установи следното:
1.Участникът е представил Промяна № 1 (Анекс) с изх. № 0911-58-013316/15.02.2016г.
относно удължаване на срока на Банкова гаранция за участие 961DGI1153430X0X с изх. № 091158-110887/09.12.2015г. до 31.07.2016г., съгласно изискванията на възложителя, посочени в Раздел
III. 1) „Условия, свързани с изпълнението на поръчката“ от обявлението за обществената поръчка
и раздел V от Документацията за участие, съгласно които Банковата гаранция за участие следва
да е със срок на валидност минимум 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата –
21.01.2016г.
2. Участникът е представил Декларацията за участие на подизпълнители и Декларация за
съгласие за участие като подизпълнител, от които е видно, че предвиденият подизпълнител ще
изготви инвестиционен проект за улични ВиК мрежи за етап II от развитието на индустриалния
парк в обхвата определен от ПИП, съдържащ следните части: „Водоснабдяване и канализация“,
„Строително-Конструктивна“, „Геология и хидрогеология“, „Противопожарна безопасност“,
„План за безопасност и здраве“, „Геодезия и трасировъчен план“, „План за управление на

строителните отпадъци“, „Временна организация и безопасност на движението“ и „Проектносметна документация“, включително и част „Пътна“.
3. Участникът е представил Удостоверение от Камара на инженерите в инвестиционното
проектиране за пълна проектантска правоспособност за 2016г. на инж. Стефан Петров Кирчев,
посочен като проектант по част “Пожарна безопасност“.
Комисията приема представените документи и счита, че участникът отговаря на
предварително обявените от Възложителя условия.
С оглед горните констатации, Комисията ДОПУСКА участника „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД до
по-нататъшно участие в процедурата.
ІV. Участникът „ПОМА ГРУП БУРГАС“ ЕООД, ЕИК 102662516 е представил в срок
изискваните документи с вх. № 04-03-190116/19.02.2016г. При прегледа Комисията установи
следното:
1.Участникът е представил копие на Протокол от 03.04.2015г. за изпълнени СМР за обект
„Реконструкция и рехабилитация ВиК мрежа Поморие“, относно представен договор за
изпълнителство, като доказателство за извършено строителство изпълнено през последните 5 /пет/
години, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка.
2. Участникът е представил Протокол (Образец 19) за приемане на извършени СМР за проект:
„Изграждане на канализационна система в с. Пирне – община Айтос“ по договор №
02/321/00433/08.10.2010г., ПРСР, мярка 32, за обект: Канализация с. Пирне. Участникът не е
представил нов списък на строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, което е
еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, в който да е посочен описания по-горе
договор, тъй като същият не е упоменат в първоначално представения списък на строителството
изпълнено през последните 5 /пет/ години, което е еднакво или сходно с предмета на
обществената поръчка. Същевременно от представения Протокол (Образец 19) за приемане на
извършени СМР е видно, че е използван подизпълнител за обекта, но не е ясно каква част от
обекта е изпълнил изпълнителя и съответно подизпълнителя.
3. Участникът е представил Декларация за участие на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 от
ЗОП, в която е описано, че същият за изпълнението на обществената поръчка ще използва
подизпълнители, които ще бъдат проектанти по следните части: „Водоснабдяване и канализация“,
„Строително-Конструктивна“, „Геология и хидрогеология“, „Противопожарна безопасност“,
„План за безопасност и здраве“, „Геодезия и трасировъчен план“, „План за управление на
строителните отпадъци“, „Пътна“ и „Временна организация и безопасност на движението“. Във
връзка с това, участникът е представил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител за
всеки един от гореизброените проектанти – подизпълнители.
4. Участникът е представил Автобиография на нов проектант по част „Противопожарна
безопасност“, както и Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт, Удостоверение
от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране за пълна проектантска
правоспособност за 2016г., както и Застраховка „Професионална отговорност в проектирането и
строителството“ на същия. Участникът не е представил нова справка декларация за екипа
проектанти, които ще се използват при изпълнение на поръчката, в който да е включен новия
проектант по част „Противопожарна безопасност“.
Ето защо, имайки предвид гореизложеното и направените констатации в Протокол № 1 на
конкурсната комисия, Комисията счита, че участникът не отговаря на предварително обявените от
Възложителя условия.
С оглед горните констатации, Комисията НЕ ДОПУСКА участника „ПОМА ГРУП
БУРГАС“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

V. Участникът „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 102907182 е представил в срок
изискваните документи с вх. № 05-04-210116/19.02.2016г. При прегледа Комисията установи
следното:
1.Участникът е представил Декларация - списък с проектантите, които ще се използват при
изпълнение на поръчката с допълнително посочен проектант по част „Противопожарна
безопасност“ и копие на Удостоверението му от Камара на инженерите в инвестиционното
проектиране за пълна проектантска правоспособност.
2. Участникът е представил Автобиографии на екипа, отговарящ за изпълнение на предмета
на поръчката - проектанти и технически лица, вкл. отговарящи за контрола на качеството, в
които са посочени образованието, професионалната квалификация и професионалния опит, както
и Декларации по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт за всеки един от проектантите,
отговарящи за изпълнението на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя,
посочени в раздел V от Документацията за участие.
Комисията приема представените документи и счита, че участникът отговаря на
предварително обявените от Възложителя условия.
С
оглед
горните
констатации,
Комисията
ДОПУСКА
участника
„ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД до по-нататъшно участие в процедурата.
Имайки предвид гореизложеното, комисията приключи проверката за съответствието на
документите в плик №1, включително допълнително представените документи, съобразно
изискванията за подбор, поставени от Възложителя, посочени в Протокол № 1.
Комисията проведе общо 2 (две) закрити заседания и приключи своята работа на 29.02.2016 г.
в 14:00 часа.
ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА
Председател на комисията

/п./

инж. МАРИЯ БЕЛИНСКИ
Член на комисията

/п./

инж. КАЛОЯН КОСТОВ
Член на комисията

/п./

СТАНИМИРА ВЪЛЧАНОВА
Член на комисията

/п./

РОЗАЛИНА МИЛЕВА
Член на комисията

/п./

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПОДПИСАН НА ХАРТИЯ!

