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  „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД – ПАНАГЮРИЩЕ 
 

ул. „Георги Бенковски” № 7     Управител     0357/6 4030 

4500 гр. Панагюрище      Факс               0357/ 6 4030 

България       E-mail: ekomedet@abv.bg 

 

 

 

   УТВЪРЖДАВАМ:           _________________        

                д-р Ясен Христов 

               Управител  

               на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

 

 

ОТНОСНО: Резултати от работата на комисията за извършване на подбор, разглеждане 

и оценка на офертите и класиране на участниците в 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”  

 

 

 

Комисията за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите и класиране на 

участниците в 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”, открита с Решение № 3/24.04.2017 г. на управителя на „ЕКО МЕДЕТ“ ЕООД, 

е назначена със Заповед № 16 от 31.05.2017 г. на възложителя, и е в следния състав: 

Председател:  1. КИРИЛ КИРИЛОВ – ЮРИСТ 

Членове:    

                                  2.  инж. АНТОАН ВАРАДИНОВ – ЕКОЛОГ 

                                  3.  СПАСКА ДОБРЕВА - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

В хода на работа на комисията съставът ѝ е останал непроменен. Със Заповед № 

19/30.06.2017 г. първоначалният срок на работа на комисията е удължен от 1 м. на 2 м., т.е. до 

31.07.2017 г.  

 

I. Отваряне на постъпилите оферти 

На 31.05.2017 г., от 11.00 ч., в офиса на дружеството, находящ се в гр. Панагюрище, 

община Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Георги Бенковски” № 7, ет. 2, се проведе първото 

заседание на комисията за разглеждане на постъпилите оферти. На публичното отваряне на 

постъпилите оферти, видно от Присъствен списък № 1, не се явиха участници, представители на 

* Заличена информация на 

основание чл. 42, ал. 5 от 

ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 

от ЗЗЛД  
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участници или други лица, които имат право да присъстват на публичната част от работата на 

комисията. Такива лица не се явиха и впоследствие до приключване на работата на комисията. 

Комисията започна работа след получаване на входящия регистър на офертите, видно от 

който до изтичане на обявения  краен срок за получаване на оферти - 30.05.2017  г., 17.00 ч., в 

деловодството на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД са постъпили 3 /три/ оферти по Обособена позиция № 1 

и една оферта по Обособена позиция № 2, както следва по реда на тяхното постъпване: 

 

 

 

 

 

Ред на 

постъпване 

Участник Оферта  

(вх. №/дата/час/обособена позиция) 

1. 2. 3. 

1 „ХИДРОСИСТЕМ“ ЕООД вх. № 1 от 30.05.2017 г., 10.38 ч., за Обособена 

позиция № 2 с предмет „Изпълнение на 

професионални водолазни услуги, свързани с 

осъществяване мониторинг на водите в 

котлована на рудник „Медет“ 

2 „БТ-Инженеринг“ ЕООД вх. № 2 от 30.05.2017 г., 12.53 ч., 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“ 

3 „МИНГЕОУНИВЕРС-

ИНЖЕНЕРИНГ-НИС-

МГУ“ ЕООД 

вх. № 3 от 30.05.2017 г., 13.57 ч., 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“ 

4 „СОЛИТЕХ“ АД вх. № 4 от 30.05.2017 г., 15.37 ч., 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“ 

 

Председателят на комисията, след като установи, че всички членове на комисията 

присъстват на заседанието и е налице изискуемия кворум, ги запозна с издадената заповед по 

чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, с изискванията към членовете на комисията, както и с реда за работа по 

разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, към която ще се премине след 

подписване на изискуемите от закона декларации. 

Председателят на комисията получи постъпилите в срок оферти и данни от входящия 

регистър на „ЕКО МЕДЕТ“ ЕООД, за което се състави протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Преди началото на изпълнение на същинската работа на комисията всички членове се 

запознаха със списъка на участниците, подали оферти за обществената поръчка, след което 
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собственоръчно попълниха, подписаха и предадоха на възложителя декларации за 

обстоятелствата по чл.103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.  

Никой от членовете на комисията не заяви, че прави самоотвод съгласно чл. 51, ал. 9 от 

ППЗОП. 

След приключване на посочените действия председателят на комисията отвори 

опаковките с офертите в последователността на постъпване съгласно входящия регистър и 

оповести тяхното съдържание, като комисията констатира, че:  

 представените в офертите на всеки участник документи отговарят като брой, 

наименование, вид и поредност на описаните в списъка на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата, и  

 е налице съответният брой отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, съобразно обособените позиции, за които се участва.  

Членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участниците. Поради липса на представители на 

участниците подписи на такива лица няма обективна възможност да бъдат поставени. 

В заключение на тази част на работата, с оглед на посоченото по-горе за всеки участник 

комисията прие, че всички четири оферти, включени във входящия регистър, са получени до 

изтичането на определения за това краен срок, преди тяхното отваряне от комисията са в 

непрозрачни опаковки /пликове/ с ненарушена цялост, запечатани и с надписи съгласно 

посоченото в указанията за изготвяне на офертите.  

 

II. Проверка за липса на документи и/или нередовности с оглед изискванията на 

закона и на възложителя 

Комисията се събра в пълен състав на три следващи заседания, проведени съответно на 6, 

16 и 21 юни 2017 г. в офиса на „ЕКО МЕДЕТ“ ЕООД, на които продължи работа по разглеждане 

и проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

Констатациите относно наличието и редовността на представените от участниците 

документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП са обективирани в Протокол № 1, неразделна част от 

настоящия доклад. Протоколът съдържа изчерпателен списък на установените от комисията 

липси, непълноти и несъответствия, и конкретни указания към участниците относно 

възможностите за тяхното отстраняване в законоустановения срок. На основание чл. 54, ал. 8 от 

ППЗОП протоколът е изпратен на всички участници в деня на публикуването му в профила на 

купувача – 27.06.2017 г. 

 

III. Разглеждане на допълнително представените от участниците документи и 

преценка за съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор в процедурата 

В рамките на законоустановения срок допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП в изпълнение на указанията на комисията са представили всички участници в 

процедурата, както следва: 

 

Участник Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП                                               

(вх. №/дата/час/обособена позиция) 

1. 2. 

„ХИДРОСИСТЕМ“ ЕООД вх. № 1 от 04.07.2017 г., 11.30 ч., за Обособена позиция № 2 с 

предмет „Изпълнение на професионални водолазни услуги, 
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свързани с осъществяване мониторинг на водите в котлована на 

рудник „Медет“ 

„БТ-Инженеринг“ ЕООД вх. № 4 от 05.07.2017 г., 12.48 ч., 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“ 

„МИНГЕОУНИВЕРС-

ИНЖЕНЕРИНГ-НИС-

МГУ“ ЕООД 

вх. № 3 от 04.07.2017 г., 15.20 ч., 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“ 

„СОЛИТЕХ“ АД вх. № 2 от 04.07.2017 г., 15.03 ч., 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“ 

 

На 12.07.2017 г. комисията се събра в пълен състав в офиса на „ЕКО МЕДЕТ“ ЕООД със 

задача да разгледа допълнително постъпилите в деловодството на дружеството документи, 

изискани от комисията за отстраняване на установени нередовности в офертите на участниците 

в обществена поръчка. След като се запозна с допълнително представените от участниците 

документи комисията установи, че участниците са представили необходимите доказателства за 

отстраняване на установените от комисията и посочени в Протокол № 1 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. 

 

IV. Разглеждане на предложенията за изпълнение (технически предложения) 

На заседание, проведено на 13.07.2017 г., комисията пристъпи към разглеждане на 

предложенията за изпълнение (технически предложения) на участниците и съдържащите се в 

тях документи, свързани с изпълнението на поръчката.  

В резултат от прегледа комисията установи, че предложенията на участниците 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 не 

са налице основания за отстраняване на някой от участниците, поради което ценовите оферти на 

всички участници и по двете обособени позиции следва да бъдат отворени. Действията на 

комисията по разглеждане на техническите предложения са обективирани в Протокол № 2, 

неразделна част от настоящия доклад. 

 

V. Отваряне на ценовите предложения и класиране на участниците в обществената 

поръчка 

На 18.07.2017 г. се проведе заседание на комисията, на което се отвориха ценовите 

предложения на участниците и се извърши класиране на офертите съобразно определения от 

възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена“. В определения час на мястото за отваряне 

на ценовите оферти не присъстваха участници, упълномощени от тях представители или 
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представители на средствата за масово осведомяване, което е отразено в Присъствен списък № 2 

от 18.07.2017 г. 

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. В резултат от извършените 

преглед и проверка на ценовите предложения и количествено-стойностните сметки, подробно 

описани в Протокол № 2, комисията констатира, че посочените от участниците цени за 

изпълнение не надвишават прогнозната стойност за съответната обособена позиция, отговарят 

на предварително обявените от възложителя условия и не са налице основания за отстраняване 

на някой от участниците. С оглед на това и в съответствие със заложения в процедурата 

критерий за възлагане „най-ниска цена“ комисията класира участниците по всяка от двете 

обособени позиции, като на първо място класира участника, предложил най-ниската обща цена за 

обособената позиция, следван от останалите участници, подредени по възходящ ред – от по-ниска 

към по-висока обща цена: 

 

 

Обособена позиция № 1 

 

Място Участник Предложена цена за изпълнение без ДДС 

1. 2. 3. 

I
-во

 „СОЛИТЕХ“ АД  310 851,62 лв. (триста и десет хиляди 

осемстотин петдесет и един лева и шестдесет и 

две стотинки)  

II
-ро

 „МИНГЕОУНИВЕРС-

ИНЖЕНЕРИНГ-НИС-

МГУ“ ЕООД  

311 462,41 лв. (триста и единадесет хиляди 

четиристотин шестдесет и два лева и 

четиридесет и една стотинки) 

III
-то

 „БТ-Инженеринг“ ЕООД 340 850,34 лв. (триста и четиридесет хиляди 

осемстотин и петдесет лева и тридесет и четири 

стотинки) 

 

Обособена позиция № 2 

 

I
-во

 „ХИДРОСИСТЕМ“ 

ЕООД 

36 916,96 лв. (тридесет и шест хиляди 

деветстотин и шестнадесет лева и деветдесет и 

шест стотинки) 

 

Предвид класирането на участниците комисията предлага на възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 1 с участника „СОЛИТЕХ“ АД, а по 

Обособена позиция № 2 – с единствения участник „ХИДРОСИСТЕМ“ ЕООД. 
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Приложения:  

1. Протокол № 1 от работата на комисията по отварянето на постъпилите в 

деловодството на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД оферти и по разглеждането на документите 

за лично състояние и критериите за подбор; 

2. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП за предаване на председателя на комисията на 

постъпилите в срок оферти и данни от входящия регистър на „ЕКО МЕДЕТ“ ЕООД; 

3. Декларации от членовете на комисията за обстоятелствата по чл.103, ал. 2 от ЗОП и 

чл. 51, ал. 13 от ППЗОП; 

4. Присъствен списък № 1 от публичното заседание на комисията, проведено на 

31.05.2017 г.; 

5. Писма изх. №№ 96, 97, 98, 99/27.06.2017 г., с което Протокол № 1 е изпратен на 

участниците в процедурата; 

6. Протокол № 2 от работата на комисията във връзка с разглеждане на документите 

по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, преценка за съответствието на участниците с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, разглеждане на 

техническите предложения, отваряне на ценовите предложения и класиране на 

участниците; 

7. Съобщение изх. № 108/13.07.2017 г. за обявяване датата, часа и мястото на отваряне 

на ценовите предложения; 

8. Присъствен списък № 2 от публичното заседание на комисията, проведено на 

18.07.2017 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИ 

  

Председател:  

КИРИЛ КИРИЛОВ        –      ………………………………. 

 

Членове: 

 

инж. АНТОАН ВАРАДИНОВ     –     ………………………………. 

 

СПАСКА ДОБРЕВА            –    …………………

* Заличена 

информация на 

основание чл. 42, ал. 5 

от ЗОП във връзка с чл. 

2, ал. 2 от ЗЗЛД  
 


