Протокол № 2
Съставен на основание чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
и чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на
офертите на участниците в обществената поръчка чрез събиране на оферти с
предмет „Текущ ремонт на сградата на Върховния административен съд”.
В изпълнение на Заповед № 2153/14.08.2019 г. на председателя на
Върховния административен съд на 20.08.2019 г. се проведе закрито
заседание на комисията в състав:
Комисията започна работа в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Миткова – председател на I отделение на
ВАС – 1ви по ред резервен член
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.

Спас Спасов – съдебен помощник при ВАС.
Надка Бранкова – счетоводител във ВАС;

I. Комисията продължи работа си по разглеждане на допълнително
представените от участниците документи в изпълнение на дадените им
указанията с Протокол 1 и установи следното :
1. В срока по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, с вх. № 14183/20.08.2019 г.
участникът „Техномашпрогрес“ ООД е представил следните документи:
1. Декларации от посочените от участника подизпълнители - за липса на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП, подписани от управителите на
дружествата, изготвена по Образец № 4 – приложение към обявата;
2. Копие от удостоверение № I-TV 016300 и валиден талон към него за
вписване в Централния професионален регистър на строителя, за посочения
подизпълнител „Хидромакс“ ЕООД, който ще извършва строителни дейности;
3. Копия от застраховка „Професионална отговорност” за посочените от
участника подизпълнители;
4. Декларация в свободен текст, подписана от управителя на
дружеството-участник за съоръженията и техническото оборудване, с които
разполага за изпълнение на поръчката;
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Комисията констатира, че всички, допълнително поискани документи са
надлежно представени.
Въз основа на горепосоченото и след разглеждането на допълнително
депозираните документи комисията констатира, че от представените от
участника документи и информация в опаковката, включително допълнително
представените с вх. № 14183/20.08.2019 г.
е видно, че участникът
„Техномашпрогрес“ ООД отговаря на обявените от възложителя в обявата и
приложенията изисквания към личното състояние на участниците и критериите
за подбор в обществената поръчка. Комисията установи, че участникът е
представил всички изискуеми документи и информация и същите отговарят на
приложените образци към обявата и изискванията на възложителя.
С оглед горепосочените съображения комисията единодушно реши да
допусне участника „Техномашпрогрес“ ООД до разглеждане на техническото
предложение, съгласно предварително обявените условия на обществената
поръчка.
II. Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите
предложения на допуснатите участници, съгласно предварително обявените
условия на обществената поръчка.
Техническо предложение на участника „Техномашпрогрес“ ООД
След като разгледа техническото предложение на участника, комисията
констатира следното:
В опаковката
съдържащо:

участникът

е

приложил

техническо

предложение,

01. Техническо предложение, подписано от управителя на дружеството,
изготвено по Образец №10 – приложение към офертата;
02. Линеен график за изпълнение на СМР на обекта, подписан от
управителя на дружеството;
03. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор,
подписна от управителя на дружеството, изготвена по Образец № 11 –
приложение към обявата;
04. Декларация за срок на валидност на офертата, подписана от
управителя на дружеството, изготвена по Образец № 12 – приложение към
обявата;
05.Протокол за извършен оглед в сградата на ВАС, подписан от
представител на участника и представител на възложителя;
06. Технически характеристики на строителните материали и декларации
за съответствие на строителните материали – 10 бр.
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07. Работна програма, подписана от управителя на дружеството;
08. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно стандарт
за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 и ISO
14001:2015, с предметен обхват „строителни и ремонтни дейности”.
09. Копие от сертификат за управление на здравето и безопасността при
работа BS OHSAS 18001:2007 с предметен обхват „строителни и ремонтни
дейности“.
10. Копие на удостоверение за вписване в регистъра на ДАМТН относно
извършването на дейности по поддръжка, ремонт и преустройство на
съоръжения с повишена опасност.
11. Копие на застраховка „Професионална отговорност”
12. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта, подписана от управителя на дружеството, изготвена по Образец №
13 – приложение към обявата;
13. Копие на удостоверение за вписване в Централния професионален
регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителство на
обекти за довършителни архитектурни СМР съгласно Правилника за реда за
вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя –
копие от Удостоверения № I-TV 010848, № II-TV 002671, № III-TV 003016, № IVTV 005224, № V-TV 007480 с валидни талони към тях;
14. Други документи – 4 бр. сертификати
Допълнително представени документи:
15. Декларации от посочените от участника подизпълнители - за липса
на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП, подписани от управителите на
дружествата, изготвена по Образец № 4 – приложение към обявата;
16. Копие от удостоверение № I-TV 016300 и валиден талон към него за
вписване в Централния професионален регистър на строителя, за посочения
подизпълнител „Хидромакс“ ЕООД, който ще извършва строителни дейности
17. Копия от застраховка „Професионална отговорност” за посочените от
участника подизпълнители;
18. Декларация в свободен текст, подписана от управителя на
дружеството-участник за съоръженията и техническото оборудване, с които
разполага за изпълнение на поръчката;
Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е 20
календарни дни, считано от датата на съставяне на двустранен протокол за
стартиране на работата.
Предложеният от участника срок на валидност на офертата е до
09.10.2019 г.
След преглед и преценка за съответствие на техническото предложение
на участника с минималните изисквания на възложителя комисията установи,
че участникът е представил всички изискуеми документи, същите са изготвени
съгласно указанията и образците на възложителя и предложението за
изпълнение на поръчката отговаря на предварително обявените условия на
възложителя.
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III. След извършване на горните действия, комисията пристъпи към
разглеждане на ценовите предложения на участниците за съответствие с
условията на възложителя.
Ценово предложение на участник Техномашпрогрес“ ООД
След преглед и преценка за съответствие на представеното в опаковката
на участника „Ценово предложение“ комисията установи, че последното е
изготвено в съответствие с приложения образец и съобразно указанията на
възложителя.
IV. Въз основа на резултатите от работата си по разглеждане и оценка
на постъпилите за участие в обществената поръчка оферти и на основание чл.
60, ал. 1 от ППЗОП комисията класира като единствен допуснат участник
Техномашпрогрес“ ООД

На основание чл. 60,ал.1 от ППЗОП комисията
предлага на възложителя да сключи договор за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на сградата на Върховния
административен съд” с
класирания
на първо място
участник
„Техномашпрогрес“ ООД.
С горното комисията приключи окончателно своята работа. Настоящият
протокол се състави и подписа от членовете на комисията, определена със
заповед № 2153/14.08.2019 г. на председателя на Върховния административен
съд, на 20.08.2019 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : …………………./п/……………………
Емилия Миткова – председател на I отделение на ВАС
ЧЛЕНОВЕ:………………………………/п/………………………
1. Спас Спасов – съдебен помощник във ВАС;
…………………………………………/п/………………………….
2. Надка Бранкова – счетоводител във ВАС
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