„ЕКО МЕДЕТ” ЕООД – ПАНАГЮРИЩЕ
ул. „Георги Бенковски” № 7
4500 гр. Панагюрище
България

Управител 0357/6 4030
Факс
0357/ 6 4030
E-mail: ekomedet@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 2
ОТНОСНО: Работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти за
обществена поръчка за услуга с предмет: „Изследване статуса на котлована, наблюдение
и контрол на свлачищните процеси и обследване на водите в котлована на рудник
„Медет”
Днес, 12.07.2017 г., в изпълнение на Заповед № 16 от 31.05.2017 г. на управителя на
„ЕКО МЕДЕТ” ЕООД, ЕИК 112067709, назначената със същата заповед
Комисия в състав:
Председател: 1. КИРИЛ КИРИЛОВ – ЮРИСТ
Членове:
2. инж. АНТОАН ВАРАДИНОВ – ЕКОЛОГ
3. СПАСКА ДОБРЕВА - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
се събра в офиса на дружеството, находящ се в гр. Панагюрище, община Панагюрище,
област Пазарджик, ул. „Георги Бенковски” № 7, ет. 2, със задача да разгледа допълнително
постъпилите в деловодството на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД документи, изискани от комисията за
отстраняване на установени нередовности в офертите на участниците в обществена поръчка
с предмет: „Изследване статуса на котлована, наблюдение и контрол на свлачищните
процеси и обследване на водите в котлована на рудник „Медет”, открита с Решение №
3/24.04.2017 г. на управителя на „ЕКО МЕДЕТ“ ЕООД.
Заседанието на Комисията бе открито в 11.00 часа.
Комисията започна работа след предоставяне от страна на възложителя на
постъпилите в деловодството на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД допълнителни документи.
1. „ХИДРОСИСТЕМ“ ЕООД - за Обособена позиция № 2 с предмет „Изпълнение
на професионални водолазни услуги, свързани с осъществяване мониторинг на водите в
котлована на рудник „Медет“, с вх. № 1 от 04.07.2017 г., 11.30 ч., е представило
допълнително:
1.1. Опис на документите и информацията;
1.2. ЕЕДОП на „ХИДРОСИСТЕМ“ ЕООД;
1.3. ГФО на „ХИДРОСИСТЕМ“ ЕООД за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.;
1.4. Декларация за ангажираност на експерт-трето лице, подписана от К.С.С., и
ЕЕДОП на същото лице;
1.5. Декларация за ангажираност на експерт-трето лице, подписана от Б.П.Й., и
ЕЕДОП на същото лице;
1.6. Декларация за ангажираност на експерт-трето лице, подписана от И.З.Х., и
ЕЕДОП на същото лице;
1.7. Декларация за ангажираност на експерт-трето лице, подписана от И.Б.Г., и
ЕЕДОП на същото лице.
2. „БТ-Инженеринг“ ЕООД - за Обособена позиция № 1 с предмет „Изследване
статуса на котлована, наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на
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водите в котлована на рудник „Медет“, с вх. № 4 от 05.07.2017 г., 12.48 ч., е представило
допълнително:
2.1. Опис на документите;
2.2. ЕЕДОП на „БТ-Инженеринг“ ЕООД;
2.3. ЕЕДОП на трето лице К.Б.З.;
2.4. ЕЕДОП на трето лице В.К.В.;
2.5. ЕЕДОП на трето лице ЕТ „Тера-44-Дечо Куцаров“ и декларация от същото лице
за ангажимент за предоставяне на оборудване;
2.6. ЕЕДОП на трето лице „Тера арс“ ЕООД и декларация от същото лице за
ангажимент за предоставяне на оборудване;
2.7. ГФО на „БТ-Инженеринг“ ЕООД за 2016 г.;
2.8. Сертификат за завършен курс Координатор по безопасност и здраве в
строителството от 13.09.2013 г., издаден от ЦПО „Микс“ за Е.Г.Г.;
2.9. Сертификат за завършен курс Координатор по безопасност и здраве в
строителството от 14.01.2016 г., издаден от ЦПО „Микс“ за Е.Г.Г.
3. „МИНГЕОУНИВЕРС-ИНЖЕНЕРИНГ-НИС-МГУ“ ЕООД - за Обособена
позиция № 1 с предмет „Изследване статуса на котлована, наблюдение и контрол на
свлачищните процеси и обследване на водите в котлована на рудник „Медет“, с вх. № 3 от
04.07.2017 г., 15.20 ч., е представило допълнително:
3.1. ЕЕДОП на „Мингеоуниверс-инженеринг-НИС-МГУ“ ЕООД;
3.2. ЕЕДОП на трето лице С.Б.С.;
3.3. ЕЕДОП на трето лице Д.И.В.;
3.4. ЕЕДОП на трето лице Г.С.К.;
3.5. ЕЕДОП на трето лице Н.Т.С.;
3.6. ЕЕДОП на трето лице И.Г.К.;
3.7. ЕЕДОП на трето лице И.Г.П.;
3.8. ЕЕДОП на трето лице „Геология и геотехника-1“ ООД;
3.9. Сертификат на „Мингеоуниверс-инженеринг-НИС-МГУ“ ЕООД за внедрена
система в съответствие със стандарт ISO 9001:2015;
3.10. Сертификат на „Мингеоуниверс-инженеринг-НИС-МГУ“ ЕООД за внедрена
система в съответствие със стандарт BS OHSAS 18001:2007;
3.11. Сертификат на „Мингеоуниверс-инженеринг-НИС-МГУ“ ЕООД за внедрена
система в съответствие със стандарт ISO 14001:2015;
3.12. Баланс и ОПР на „Мингеоуниверс-инженеринг-НИС-МГУ“ ЕООД за 2014 г.,
2015 г. и 2016 г.;
3.13. Договор за отдаване под наем на механизация и оборудване, сключен между
„Мингеоуниверс-инженеринг-НИС-МГУ“ ЕООД и „Геология и геотехника-1“
ООД на 25.05.2017 г.
4. „СОЛИТЕХ“ АД - за Обособена позиция № 1 с предмет „Изследване статуса на
котлована, наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на водите в
котлована на рудник „Медет“, с вх. № 2 от 04.07.2017 г., 15.03 ч., е представило
допълнително:
4.1. ЕЕДОП на „СОЛИТЕХ“ АД;
4.2. ЕЕДОП на трето лице „Геопс-Болкан Дрилинг Сервисис“ ЕООД и декларация за
ангажираност от същото лице;
4.3. ЕЕДОП на трето лице Б.Х.Г. и декларация за ангажираност от същото лице;
4.4. ЕЕДОП на трето лице П.В.Д. и декларация за ангажираност от същото лице;
4.5. ЕЕДОП на трето лице И.Ю.М. и декларация за ангажираност от същото лице;
4.6. ЕЕДОП на трето лице Б.В.Д. и декларация за ангажираност от същото лице.
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Комисията, след като се запозна с така представените документи, установи, че
участниците са представили необходимите доказателства за отстраняване на установените от
комисията и посочени в Протокол № 1 от 31.05.2017 г. липси, непълноти и нередовности в
представените към офертите документи. В тази връзка комисията счита, че всички участници
и по двете обособени позиции отговарят на изискванията за лично състояние и покриват
съответните критерии за подбор, поради което не подлежат на отстраняване на приложимите
към тези обстоятелства основания. Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на
техническите предложения на всички участници.
С това заседанието на комисията от 12.07.2017 г. приключи в 16.30 ч. и всички
документи се предадоха на възложителя за съхранение.
Комисията ще продължи своята работа на следващо заседание, на което ще разгледа
техническите предложения на участниците по двете обособени позиции.
На 13.07.2017 г., от 09.00 ч., Комисията се събра в пълен състав:
Председател: 1. КИРИЛ КИРИЛОВ – ЮРИСТ
Членове:
2. инж. АНТОАН ВАРАДИНОВ – ЕКОЛОГ
3. СПАСКА ДОБРЕВА - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
в офиса на дружеството, находящ се в гр. Панагюрище, община Панагюрище, област
Пазарджик, ул. „Георги Бенковски” № 7, ет. 2, за преглед на предложенията за изпълнение
(техническите предложения) на участниците в обществена поръчка с предмет: „Изследване
статуса на котлована, наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на
водите в котлована на рудник „Медет”, открита с Решение № 3/24.04.2017 г. на
управителя на „ЕКО МЕДЕТ“ ЕООД.
Комисията започна работа, след като възложителят ѝ предостави техническите
предложения на участниците. В резултат от прегледа комисията установи, че предложенията
на участниците, включително приложените към тях линейни календарни графици, отговарят
на техническите изисквания на възложителя, заложени в техническите спецификации за
съответната обособена позиция, като съответстват на предварително обявените условия,
действащото законодателство и съществуващите стандарти. В тази връзка се констатира, че
ценовите оферти на всички участници и по двете обособени позиции следва да бъдат
отворени.
С това заседанието на комисията от 13.07.2017 г. приключи в 17.30 ч. и всички
документи се предадоха на възложителя за съхранение.
Комисията ще продължи своята работа на датата, определена за отварянето на
ценовите предложения на участниците.
На 18.07.2017 г., от 10.00 ч., в съответствие със съобщението за отваряне на ценовите
предложения, публикувано в профила на купувача на 13.07.2017 г., Комисията се събра в
пълен състав:
Председател: 1. КИРИЛ КИРИЛОВ – ЮРИСТ
Членове:
2. инж. АНТОАН ВАРАДИНОВ – ЕКОЛОГ
3. СПАСКА ДОБРЕВА - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
в офиса на дружеството, находящ се в гр. Панагюрище, община Панагюрище, област
Пазарджик, ул. „Георги Бенковски” № 7, ет. 2, за отварянето на ценовите предложения и
класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Изследване статуса на
котлована, наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на водите в
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котлована на рудник „Медет”, открита с Решение № 3/24.04.2017 г. на управителя на „ЕКО
МЕДЕТ“ ЕООД.
В определения час на мястото за отваряне на ценовите оферти не присъстваха
участници, упълномощени от тях представители или представители на средствата за масово
осведомяване, което е отразено в Присъствен списък № 2, неразделна част от този протокол.
Комисията започна работа след получаване на пликовете с ценовите оферти на
участниците от възложителя, с подписите върху тях, поставени от членовете на комисията на
нейното заседание от 31.05.2017 г.
Както е установено в Протокол № 1/31.05.2017 г., всички пликове с ценови
предложения са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост, това се потвърждава и към
момента на настоящето заседание на комисията.
Председателят на комисията отвори пликовете с ценовите предложения по реда на
постъпване на офертите и оповести предлаганите цени по обособени позиции. Тъй като
обществената поръчка е с две обособени позиции, ценовите предложения се отвориха за
всяка обособена позиция поотделно. С това завърши публичната част от работата на
комисията.
На закрито заседание комисията провери финансовите предложения за съответствие с
изискванията на документацията, както и за аритметични грешки.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
1. Участник № 2 - „БТ-Инженеринг” ЕООД е предложил в ценовото предложение
(по образец – Приложение № 8) и количествено-стойностната сметка (по образец –
Приложение № 9.1) от офертата си обща цена, с включени 4% непредвидени
разходи, от 340 850,34 лв. (триста и четиридесет хиляди осемстотин и петдесет
лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС, съответно 409 020,41 лв.
(четиристотин и девет хиляди и двадесет лева и четиридесет и една стотинки)
с ДДС.
2. Участник № 3 - „МИНГЕОУНИВЕРС-ИНЖЕНЕРИНГ-НИС-МГУ“ ЕООД е
предложил в ценовото си предложение (по образец – Приложение № 8) обща цена
с включени 4% непредвидени разходи от 299 483,09 лв. (двеста деветдесет и
девет лева и девет стотинки) без ДДС, съответно 407 700,49 лв. (триста
седемдесет и три хиляди седемстотин петдесет и четири лева и осемдесет и
девет ст.) с ДДС /изписването на общата цена с ДДС в настоящия протокол
възпроизвежда точно записа от ценовото предложение/, а в количественостойностната си сметка (по образец – Приложение № 9.1) - обща цена с включени
4% непредвидени разходи от 311 462,41 лв. (триста и единадесет хиляди
четиристотин шестдесет и два лева и четиридесет и една стотинки) без ДДС,
съответно 373 754,89 лв. (триста седемдесет и три хиляди седемстотин петдесет
и четири лева и осемдесет и девет стотинки) с ДДС.
Въз основа на така посочените ценови параметри в офертата на
„МИНГЕОУНИВЕРС-ИНЖЕНЕРИНГ-НИС-МГУ“ ЕООД комисията установява
следното:
2.1. Налице е несъответствие между посочената в ценовото предложение и в
КСС обща цена без ДДС. В ценовото предложение, попълнено по образеца в
Приложение № 8 към документацията за обществената поръчка, изрично е
посочено, че в общата цена (т. 2) „е включена и стойността на опция за 4
/четири/ на сто непредвидени разходи, до който размер Възложителят
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може, при възникване на необходимост, да възложи изпълнението на
непредвидени в КСС количества и/или видове работи“ (т. 2.1). При
сравнение на ценовото предложение и КСС на Участник № 3 е видно, че
като обща цена без ДДС в ценовото предложение е попълнена сума, която
съгласно КСС представлява предлаганата цена за изпълнение без включени
непредвидени разходи.
2.2. Изписаната с думи в ценовото предложение обща цена за изпълнение с
включен ДДС не съответства на числовия запис на сумата. Съобразно
указанията, дадени от възложителя като забележка в образеца на ценово
предложение, част от документацията за обществената поръчка, че „[в]
случай на несъответствие между цената, изписана цифром, и цената,
изписана словом, за вярна се приема посочената словом цена“, за обща цена
с ДДС се приема сумата от 373 754,89 лв. (триста седемдесет и три хиляди
седемстотин петдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки), което
съответства и на посоченото в КСС, представена от участника.
2.3. Съгласно попълнената от участника КСС общата цена за изпълнение без
ДДС с включени 4% непредвидени разходи е в размер на 311 462,41 лв.
(триста и единадесет хиляди четиристотин шестдесет и два лева и
четиридесет и една стотинки) и е точен сбор от предложените единични
цени за отделните позиции. Именно тази сума се получава, ако от
посочената словом в ценовото предложение цена от триста седемдесет и три
хиляди седемстотин петдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки се
извади 20% ДДС. В Част Б, Раздел II, т. 1.13.3 от документацията за участие
възложителят е посочил, че „[п]ри несъответствие между единичните и
общата цена, приоритет има сборът на единичните цени, като в такъв
случай офертата на участника може да бъде отстранена от понататъшно участие“. В тази връзка комисията счита, че при посочване на
общата цена без ДДС в ценовото си предложение участникът е допуснал
техническа грешка, която обаче не води до неяснота относно предлаганата
от него цена за изпълнение, доколкото същата е изрично заложена в КСС и е
лесно и обективно установима. С оглед на това комисията предлага
Участник № 3 да не бъде отстранен от процедурата, а офертата му да бъде
класирана съобразно критерия за възлагане в настоящата процедура - найниска цена.
3. Участник № 4 - „СОЛИТЕХ” АД е предложил в ценовото предложение (по
образец – Приложение № 8) и количествено-стойностната сметка (по образец –
Приложение № 9.1) от офертата си обща цена, с включени 4% непредвидени
разходи, от 310 851,62 лв. (триста и десет хиляди осемстотин петдесет и един
лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС, съответно 373 021,94 лв. (триста
седемдесет и три хиляди и двадесет и един лева и деветдесет и четири
стотинки) с ДДС.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
4. Участник № 1 „ХИДРОСИСТЕМ“ ЕООД е предложил в ценовото предложение
(по образец – Приложение № 8) и количествено-стойностната сметка (по образец –
Приложение № 9.2) от офертата си обща цена от 36 916,96 лв. (тридесет и шест
хиляди деветстотин и шестнадесет лева и деветдесет и шест стотинки) без
5
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ДДС, съответно 44 300,36 лв. (четиридесет и четири хиляди и триста лева и
тридесет и шест стотинки) с ДДС.
С оглед така предложените ценови параметри комисията констатира, че посочените от
участниците цени за изпълнение не надвишават прогнозната стойност за съответната
обособена позиция, като в съответствие със заложения в процедурата критерий за възлагане
„най-ниска цена“ извърши следното
КЛАСИРАНЕ:
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
I-во място - „СОЛИТЕХ” АД с предложена обща цена от 310 851,62 лв. (триста и
десет хиляди осемстотин петдесет и един лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС;
II-ро място - „МИНГЕОУНИВЕРС-ИНЖЕНЕРИНГ-НИС-МГУ“ ЕООД с
предложена обща цена от 311 462,41 лв. (триста и единадесет хиляди четиристотин
шестдесет и два лева и четиридесет и една стотинки) без ДДС;
III-то място - „БТ-Инженеринг” ЕООД с предложена обща цена от 340 850,34 лв.
(триста и четиридесет хиляди осемстотин и петдесет лева и тридесет и четири
стотинки) без ДДС.
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
I-во място – „ХИДРОСИСТЕМ“ ЕООД с предложена обща цена от 36 916,96 лв.
(тридесет и шест хиляди деветстотин и шестнадесет лева и деветдесет и шест
стотинки) без ДДС.
С това заседанието на комисията от 18.07.2017 г. приключи в 12.00 ч. и всички
документи се предадоха на възложителя за съхранение.
Настоящият протокол е завършен и подписан на 20.07.2017 г.
Приложение - Присъствен списък № 2 от публичното заседание на комисията, проведено
на 18.07.2017 г.
КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИ

* Заличена

Председател:
КИРИЛ КИРИЛОВ

–

……………………………….
информация на

Членове:
инж. АНТОАН ВАРАДИНОВ
СПАСКА ДОБРЕВА

–

основание чл. 42, ал. 5
от ЗОП във връзка с
2, ал. 2 от ЗЗЛД
–чл.……………………………….
………………………………
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