„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-В ЛИКВИДАЦИЯ” – ЕООД- ГР.ПАЗАРДЖИК

Утвърдил:
Ликвидатор /инж.Атанас Узунов/
ПРОТОКОЛ
На 07.07.2016 год., в 14.00 ч., в залата на ІV-ти етаж в сградата на ЦУ на „В и К- в
ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик ул.”Втори Януари” № 6, започна работа комисия,
назначена със Заповед № 125 / 06.07.2016 г. на Ликвидатора на „В и К- в ликвидация” –
ЕООД гр.Пазарджик инж.Атанас Узунов, в състав:
Председател:
Членове:

1. инж. Димитър Мишев
2. Лиляна Хрисчева
3. Дафинка Семерджиева
4. Цветанка Динчева
5. инж.Румяна Шанова

- Р-л отдел ПТО;
- Специалист ПТО;
- Юрист;
- Счетоводител;
- Адм.специалист с КФ.

Със задача:
Да разгледа, провери за съответствие предложенията на участниците с изискванията на
възложителя, оцени и класира постъпилите оферти, получени на основание чл.187 ал.1 от
ЗОП - публикувана обява № 02 / 0924 от 02.06.2016 год. в профила на купувача и подадена
информация в АОП под № 90533427 за избор на фирма за: „Възстановяване на
асфалтовата настилка след отстраняване на В и К аварии на територията на „В и К – в
ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик, обслужващо община Пазарджик, община
Септември, община Лесичово”
На заседанието на комисията присъства външен представител:
Надежда Георгиева Аврамова-Величкова представител на фирма „Пътища“ АД с
нотариално заверено пълномощно.
І. Комисията започна работа с попълване на декларации по чл.103 ал. 2 от ЗОП.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола
по чл.48, ал. 6 от ППЗОП.
В дадения от Възложителя срок са постъпили следните оферти съгласно протокола по
чл.48, ал.6 от ППЗОП :
№ по
ред

Участник

Вх.№

час

1.

"Пътстрой" ООД Пазарджик

028 от 16.06.2016г

15.20ч.

2.

"Пътища" АД - Пазарджик

029 от 16.06.2016г

15.50ч.

3.

"Инфрастрой - АВ" ООД Пазарджик

030 от 16.06.2016г

16.05ч.

II. Председателят на комисията показа постъпилите предложения на участниците –
представени в опаковки с ненарушена цялост и надписани съгласно изискванията на чл.47,

ал. 2 от ППЗОП, след което пристъпи към отваряне на офертите, по реда на тяхното
постъпване, и обяви ценовите предложения на участниците.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
На закритото си заседание, комисията продължи своята работа по разглеждане на
предложенията за съответствие с изискванията на Възложителя, оценяване съгласно
методиката и класиране на офертите.
Офертата на „Пътстрой”ЕООД гр.Пазарджик съдържа:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата;
2. Образец № 1 - представяне на участника, деклариране, че приемат условията на
проекта на договор, че срока на валидност на офертата е 90 дни;
3. Образец № 2 - Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните
с тях лица и техните действителни собственици - представена;
4. Образец № 3 - Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП – представена;
5. Образец № 4 - Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП – представена;

6.Образец №5 - Попълнено техническо предложение (техническа оферта) представено. Към техническото предложение са приложени:
6.1. Удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на строителя
за изпълнение на строежи -4 бр.
6.2. Рецепти за асфалтовата смес, заверена от Агенция пътна инфраструктура и
сертификат за съответствие на системата за производствен контрол;
6.3. Документи доказващи собственост на асфалтова база;
6.4. Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на
изискванията на стандарт ISO 9001:2008
7. Образец №6 - Ценова оферта ;
8. Образец №7 - Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на
поръчката - няма да ползва;
9. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор Образец №11.
10. Образец №8 и №9 от ЗМИП.
11. Допълнителна информация: Сертификат ISO 14001:2009 и Сертификат ONSAS
18001:2007.
След разглеждане на представените документи, комисията установи, че участникът
отговаря на изискванията на Възложителя, и представената оферта е в съответствие със
заложените критерии и условия.
Офертата на „Пътища” АД гр.Пазарджик съдържа:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата;
2. Удостоверение за актуално състояние;
3. Образец № 1 - представяне на участника, деклариране, че приемат условията на
проекта на договор, че срока на валидност на офертата е 90 дни;
4. Образец № 2 - Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните
с тях лица и техните действителни собственици - представена;
5. Образец № 3 - Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП – представена;
6. Образец № 4 - Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП – представена;

7.Образец №5 - Попълнено техническо предложение (техническа оферта) представено. Към техническото предложение са приложени:
7.1. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя
за изпълнение на строежи ;
7.2. Рецепта за асфалтовата смес;
7.3. Документ доказващ собственост на асфалтова база и удостоверение за наличие
на държавно приемане на асфалтова база;

7.4. Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на
изискванията на стандарт ISO 9001:2008
8. Образец №6 - Ценова оферта ;
9. Образец №7 - Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на
поръчката - няма да ползва;
10. Допълнителна информация: Сертификат за акредитация на пътна лаборатория при
„Пътища“ АД , сертификат за съответствие на система за производствен контрол за
асфалтобетон за пътни настилки и сертификат за производствен контрол за скален материал
за асфалтови смеси, удостоверение за завършено обучение за „Контрол върху качеството за
изпълнение на строителството..“, удостоверение за професионално обучение за „Длъжностно
лице по безопасност и здраве при работа“.
След разглеждане на представените документи, комисията установи, че участникът
отговаря на изискванията на Възложителя, и представената оферта е в съответствие със
заложените критерии и условия.
Офертата на „Инфрастрой-АВ” ООД гр.Пазарджик съдържа:
1.
Списък на документите съдържащи се в офертата;
2. Образец № 1 - представяне на участника, деклариране, че приемат условията на
проекта на договор, че срока на валидност на офертата е 90 дни;
3. Образец № 2 - Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици - представена;
4. Образец № 3 - Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП –
представена;
5. Образец № 4 - Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП – представена;
6.Образец №5 - Попълнено техническо предложение (техническа оферта) представено. Към техническото предложение са приложени:
6.1. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за
изпълнение на строежи ;
6.2. Рецепта за асфалтовата смес, заверено от Агенция „Пътна инфраструктура;
6.3. Документ - договор за снабдяване с асфалтова смес;
6.4. Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на
изискванията на стандарт ISO 9001:2008
7. Образец №6 - Ценова оферта ;
8. Образец №7 - Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на
поръчката - няма да ползва;
10. Образец №8 и №9 от ЗМИП;
11. Образец на проекта на договор, подписан и подпечатан на всяка страница;
9. Допълнителна информация: Договори за изпълнение за последните три години.
След разглеждане на представените документи, комисията установи, че участникът
отговаря на изискванията на Възложителя, и представената оферта е в съответствие със
заложените критерии и условия.
Комисията пристъпи към оценяване на направените предложения от участниците по
заложената методика, при което се получи следния резултат:

"Пътстрой" ООД
Пазарджик вх.№
028/16.06.2016г.15.20ч.
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"Пътища" АД "ИНФРАСТРОЙ -АВ" - ООД
Пазарджик вх.№ 029 вх.№030/ 16.06.2016г./16.06.2016г-15.50ч.
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При така полученото оценяване, комисията класира както следва:
1-во място – „Инфрастрой-АВ“ ООД с 84,08 т.
2-ро място – „Пътища“ АД
с 81,67 т.
3-то място – „ Пътстрой“ ООД
с 50,93 т.
Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с фирма:
„„Инфрастрой-АВ“ ООД.
Всички действия и решения се взеха с единодушие от комисията.
Комисията приключи своята работа в 15.45 часа на 07.07.2016 год.
Настоящият протокол, съставен на 11.07.2016г. и цялата документация по процедурата се
предава на Възложителя за утвърждаване. С това работата на комисията приключи.
Председател:

1. инж. Димитър Мишев

................................... ЗЗЛД

Членове:

2. Лиляна Хрисчева

................................... ЗЗЛД

3. Дафинка Семерджиева

................................... ЗЗЛД.

4. Цветанка Динчева

.................................. ЗЗЛД.

5. инж. Румяна Шанова

................................... ЗЗЛД

