УТВЪРЖДАВАМ: /П/
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
Васил Иванов Едрев
Кмет на Община Айтос
Дата:23.05.2019г.
ДОКЛАД
(съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП)
от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-08-72/15.02.2019г.на
Кмета на община Айтос за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка
чрез публично състезание, с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на
строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обекти, които ще се
възлагат от община Айтос, разделена на три обособени позиции: Обособена
позиция № 1 – „Строителен надзор за обект: Реновация и разширяване на спортна
зала, в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос”; Обособена позиция № 2 –
„Строителен надзор за обект: Реконструкция и рехабилитация на улични
настилки в населените места: с.Черна Могила, с.Черноград и с.Тополица, община
Айтос”; Обособена позиция № 3 – „Строителен надзор за обект: „Закриване и
рекултивация на съществуващо Общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341
и 000342 в землището на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, общ.
Айтос, обл. Бургас”, открита с Решение № ОП-19-9 от 24.01.2019г., с уникален номер
в РОП на АОП 00195-2019-0007, в състав:
Председател: Невин Скендер – външен експерт, юрист
Членове:
1. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция „ТСУРР;
2. Мюмюн Мюмюн – старши експерт в дирекция „ТСУРР.
проведе закрито заседание на 23.05.2019 г. от 09:00 часа във връзка сполучено
писмо с вх. № 92-Ф-548/07.05.2019 год. от участник № 14 - „ВМЛ-Консулт“ ЕООД по
обособена позиция №1.
Комисията отново разгледа представените на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП
от участник № 14 - „ВМЛ-Консулт“ ЕООД, допълнителни документи по обособена
позиция № 1:
- ЕЕДОП на участника „ВМЛ-Консулт“ ЕООД;
Мотиви:
Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и
констатира следното:
Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията
за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участник № 14 „ВМЛ-Консулт“
ЕООД, с вх. № 92-Ф-456/10.04.2019год. за ОП № 1 се допуска до следващ етап.
II. Въз основа на проверката за съответствието на участника с критериите за
подбор, комисията реши да разгледа техническото предложение на участника.

Комисията прегледа Техническото предложение на допуснатия участник по
обособена позиция № 1 и констатира:
1. Участник № 14 „ВМЛ-Консулт“ ЕООД, с вх. № 92-Ф-456/10.04.2019год. за
ОП № 1 е представил следните документи:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено по
образец № 6 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и
подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което
го е подписало.
Кратко описание на т. 4 Организация за качествено изпълнение на поръчката:
Участникът е започнал описанието на програмата си със кратко изложение на
организацията си за качествено изпълнение на поръчката, като е цитирал стандартите и
нормативите на работа. Описал е анализ по отночение на допусканията както и
системата за осигуряване на качество. На следващ етап участникът е представил екипа
за осъществяване на задачата, както и техните функции: Ръководител екип; Архитект;
Инженер конструктор; Инженер ВиК; Инженер ел.инсталации; Инженери-геодезисти;
Специалист по „План за безопасност и здраве“; Инженер ОВК; Специалист по контрол
по качеството. Продължил е със описанието на съдаржанието на междинните доклади
за напредък, последващ от окончателен доклад, в едно със съдържащата информация.
Участникът декларира, че ще координира отговорно и компетентно строителния
процес и ще изпълнява строителен надзор в областта на проектирането и изпълнението
на СМР на строежа от представянето на проектите до въвеждането на строежа в
експлоатация. В т. 1.2 е представил описание на технологична последователност на
упражняването на строителен надзор. Участникът е описал, че в процеса на изпълнение
на предмета на обществената поръчка ще прилага дефинираните Пет мерки за
преодоляване или предотвратяване на рисковете, в последствие е описал Четири
основни рискови фактора. В т.1.4 е представил, Мерки за опазване на околната среда.
На следващо място е описал, че срокът за изпълнение на поръчката е до издаване на
разрешение за ползване на обектите, съобразно дейностите по строително-монтажни
работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата
спецификация.
Мотиви:
С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията
направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано,
че то НЕ отговаря на предварително обявените условия.
1. Липсва/ Не е представен график за изпълнение на възложените работи.
Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени в т. 4
от Техническо предложение - Образец № 6.
Указание: ….. Участниците следва да представят описание на дейностите и
график за изпълнение на възложените работи, в които да са посочени срокове за
изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение…….
Комисията счита, че констатираната липса на график за изпълнение на
възложените работи не може да бъде отстранено посредством визирания правен ред,
без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника в разрез с
предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба.
Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва
да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените
условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът

„ВМЛ-Консулт“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-178/14.02.2019г. да бъде отстранен от
процедурата.
Във връзка с горното и на основание извършените действия на назначена със
Заповед № РД-08-72/15.02.2019г. на Кмета на община Айтос за избор на изпълнител за
възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, в частта за обособена
позиция № 1 и отразените резултати в Протокол № 2 от 15.04.2019год. и Протокол №
3 от 03.05.2019 год., Комисията извърши класиране на офертите, съгласно одобрения
критерии от Възложителя „най-ниска цена“:
По обособена позиция № 1
1-во място - участник „Стройнорм“ ЕООД, с предложена цена в размер на 13 000,00 лева без ДДС.
2-ро място - участник Обединение „Надзор КСС-РИ-ДВБ“ДЗЗД, с
предложена цена в размер на - 13 500,00 лева без ДДС.
Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи
договор за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на
строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обекти, които ще се възлагат от
община Айтос, разделена на три обособени позиции: Обособена позиция № 1 –
„Строителен надзор за обект: Реновация и разширяване на спортна зала, в УПИ III, кв.
63 по плана на гр. Айтос”; Обособена позиция № 2 – „Строителен надзор за обект:
Реконструкция и рехабилитация на улични настилки в населените места: с.Черна
Могила, с.Черноград и с.Тополица, община Айтос”; Обособена позиция № 3 –
„Строителен надзор за обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско
депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на с. Лясково и ПИ 001003
в землището на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас”, в частта за обособена позиция №
1 с класирания на 1-во място участник. Протоколът е съставен на 23.05.2019 год.
Настоящият доклад е съставен на 23.05.2019 год. в един оригинален екземпляр и
заедно с всички документи и протоколи в процедурата се предават на Възложителя за
утвърждаване, съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП.
На основание чл. 106 ал. 1 от ЗОП, неразделна част от настоящия доклад
представлява Протокол № 4 от 23.05.2019 год.
Председател:…………/П/…………..
Невин Скендер
Членове:
1. Ралица Тодорова: ………/П/……… 2. Мюмюн Мюмюн: ……/П/…………
Настоящият доклад, заедно с протокола от работата на комисията и цялата
документация за провеждане на процедурата, се предадоха на Възложителя на
23.05.2019 год.
Предал:………… /П/………………
Приел:………… /П/…………….

- Председател на комисията
- Възложител
Васил Иванов Едрев
Кмет на Община Айтос

