ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“
Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации над 10 000 е.ж.”

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и
рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр.Белене“
.Белене“

РЕШЕНИЕ
№ 233 от 07.03.2014 г.
за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – открита
процедура по реда на ЗОП с предмет:
Избор на консултант\‐и съгласно разпоредбата на ЗУТ (чл.168 ал.2 от ЗУТ), за изготвяне на
оценка за съответствие (само за об. поз.1 и само в приложим случай), и осъществяване на
независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект„Частично
изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата
водоснабдителна мрежа на град Белене“ с две обособени позиции с финансиране по
Оперативна програма "Околна среда" 2007‐2013
открита с Решение №1092/27.11.2013 г.
На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл. 73 ал. 1 и ал.2 от ЗОП, Протокол №1/12.02.2014 г.,
Протокол №2/25.02.2014 г., Протокол №3/27.02.2014 г. и Протокол №4/07.03.2014 г. на
Комисия назначена със Заповед № 24/14.01.2014 г. на Kмета на община Белене, за
разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП, открита с Решение №1092/27.11.2013г. на
Кмета на община Белене, публикувана в Регистъра по обществени поръчки с № на обявлението
ID 572033 на сайта на АОП под идент. № 00661‐2013‐0017,
00661‐2013‐0017 и сигнатура 2013/S 232‐402942 в
притурката‐Приложение към Официален вестник на Европейския съюз /http://ted.europa.eu/

1. Класирам участниците в процедурата, по реда на обособените позиции, съгласно
изискванията на ЗОП, обявлението, документацията за участие и обявения критерий за избор
на изпълнител – икономически най‐ниска цена ‐ чл.37 ал.1 т.1 от ЗОП:
Обособена позиция 1
Място

Участник

Предложена цена, в лева без ДДС

1

ДЗЗД "Белене Еко"

208 500

2

ДЗЗД ММЛ ‐ ТК

210 500

3

Обединение Ди Ес Инвест НТСС

252 000

4

Обединение Микс Груп

289 370

5

Ен Ар Консулт ЕООД

296 000

6

Обединение Пътконсулт 2000‐ ЕСМ

398 600
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Обособена позиция 2
Място Участник

Предложена цена, в лева без ДДС

1

ДЗЗД "Белене Еко"

82 500

2

Кимтекс‐ЛС ООД

84 000

3

Риск Инженеринг АД

114 780

4

ДЗЗД ММЛ ‐ ТК

139 500

5

160 000

6

Белене Консулт ДЗЗД
Обединение Интер Строл
Консулт

7

Пътконсулт 2000 ЕООД

295 800

217 700

2. Определям за Изпълнител и по двете обособени позиции на обществената поръчка с
предмет: Избор на консултант\‐и съгласно разпоредбата на ЗУТ (чл.168 ал.2 от ЗУТ), за
изготвяне на оценка за съответствие (само за об. поз.1 и само в приложим случай), и
осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на
проект„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на
съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене“ с две обособени позиции с
финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2007‐2013, поради най‐ниска
предложена цена в офертата:
ДЗЗД "Белене Еко" гр. София, оферта с Вх. №13‐00/07/10.01.2014г. в състав: „Рафаилов
Консулт“ ЕООД ЕИК 121811498 и „Стройнорм“ ЕООД ЕИК 200285252.

3. Отстранявам от участие в процедурата Оферта №11 с вх. № 13‐00‐13 от 13.01.2014 г.
11:29 на УЧАСТНИК: “ЕРОУ АРКА КОНСУЛТ” ДЗЗД (офертата е подадена и за двете обособени
позиции), в състав: „Ероу” ЕООД, „Арка Консулт“ ЕООД и „ИСС Консулт“ ЕООД, със следните
мотиви:
Фактическо основание:
(1) Съгласно т. 3 от раздел ІV. Минимални изисквания за икономическото и
финансово състояние на участниците:
„Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от ЗУТ за:
‐ по обособена позиция №1‐ професионална отговорност по смисъла на чл.171 от ЗУТ, за
консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти и
независим строителен надзор.
‐ по обособена позиция №2 ‐ професионална отговорност за консултант, извършващ
дейности по независим строителен надзор по смисъл на ЗУТ.
…
Минималната застрахователна сума на застраховката по чл.171 от ЗУТ трябва да покрива
минималната застрахователна сума отговаряща на групата и категорията на обекта по
съответната об. позиция, определена съгласно чл. 5 от Наредба за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител,
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застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума,
както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителния
надзор.“
Комисията за разглеждане и оценка на офертите е констатирала, че „Застраховката за
професионална отговорност на единия от участниците в ДЗЗД ‐ “ИСС КОНСУЛТ” ЕООД, е за
обекти от III до V категория, а обектът е II категория.“
(2) Съгласно Раздел V. Минимални изисквания за технически възможности и/или
квалификация:
„т. 2. Участникът да разполага с експертен екип за изпълнение на услугата за всяка от
об. позиции поотделно (два отделни екипа - ако се подава оферта и за двете позиции), както
следва:
За обособена позиция 1 и 2:
2.1 Ръководител на надзорния екип - лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
a. Квалификация "Строителен инженер", с образователна степен „Магистър“ в
някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или еквивалентна
специалност;
b. Опит: минимум 5 (пет) години в областта на строителните надзори (СН), с
поне 4 г. опит в СН на обект/-и по ВиК мрежи или съоръжения, или
съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.
2.2 Заместник ръководител на надзорния екип - лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2
от ЗУТ:
a. Квалификация "Строителен инженер", с образователна степен „Магистър“ в
някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или еквивалентна
специалност;
b. Опит: минимум 4 години в областта на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/-и по
ВиК мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други
съоръжения на хидротехническата инфраструктура.
2.3 Инженер по качеството и съответствие на материалите - лицето да е от
лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
a. Квалификация "Строителен инженер" или "Инженер-химик", с образователна
степен „Магистър“.
b. минимум 5 (пет) години опит в строителна лаборатория, свързана с изпитания
при строителството на инфраструктурни обект/-и, и с мин. 4 г опит в
областта на СН.
2.4 Инженер по количествата
a. Строителна инженерна специалност с образователна степен „Магистър“.
b. Минимум 4 години опит като "инж. по количествата", или еквивалентна
длъжност ;
2.5 Координатор по безопасност и здраве /КБЗ/ - правоспособно лице (да притежава
съответното Удостоверение за правоспособност) отговарящо на следните
условия:
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a. Квалификация "Строителен
„Бакалавър“, или по-висока.

инженер",

с

образователна

степен

мин.

b. минимум 4г. опит на длъжност координатор по безопасност и здраве; да
притежава валидно удостоверение за координатор по безопасност и здраве
съгласно Наредба №2/2004 на МРРБ. Чуждестранните лица могат да
представят еквивалент на изисквания документ-в превод.
c. лицето КБЗ да е различно от лицата по т.2.1 и т.2.2.
Само за об. поз. №2 допълнително, освен гореизброените експерти, към
надзорния екип се изискват още и
2.6 Инженер ВиК мрежи - водопровод
a. Образователна степен "Магистър" - строителна инженерна специалност– ВиК.
b. опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
2.7 Инженер ВиК мрежи - канализация
a. Образователна степен "Магистър" - строителна инженерна специалност– ВиК.
b. опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения.“
Комисията за разглеждане и оценка на офертите е констатирала следните нередности
и несъответствия по отношение на предложения експертен състав:
„‐ Ръководител на екип – няма достатъчно доказателства за „минимум 5 (пет)
години в областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК
мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.“
‐ Зам.ръководител на екип – не са представени достатъчно доказателства за
„минимум 4 години в областта на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.“
‐ Инженер по количествата не представя достатъчно доказателства за 4 години
опит като "инж. по количествата", или еквивалентна длъжност;
6. Коорд. по безопасност и здраве ‐ няма достатъчно доказателства за „минимум 4г. опит
на длъжност координатор по безопасност и здраве.
‐ Инженер ВиК мрежи – водопровод не представя достатъчно доказателства за
опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
‐ Инженер ВиК мрежи – канализация не представя достатъчно доказателства за
опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения.“
(3) Съгласно Раздел V. Минимални изисквания за технически възможности и/или
квалификация:
„т. 4. Всеки участник следва да има въведена система за управление на качеството
съгласно:
‐ [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова версия за внедрена система за управление на
качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно;
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител,
изискания сертификат се представят за всеки един от членовете на
обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при
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изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и
за подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на строителния надзор.“
Комисията за разглеждане и оценка на офертите е констатирала следните нередности и
несъответствия по отношение на цитираното изискване:
“ИСС КОНСУЛТ” ЕООД не представя доказателства за наличие на въведена система за
управление на качеството съгласно: [BDS EN] ISO 9001:2008;“
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, на участникът бе изпратен Протокол № 1 от 12.02.2014г.,
изготвен по реда на чл. 68, ал. 7 от ЗОП. В законоустановеният срок, участникът не представи
допълнителни документи за отстраняване на несъответствието с посочените изискуеми
документи и критерии за подбор.
Правно основание:
Чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП – „Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата
участник, който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП“;
Чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП – „Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
на възложителя“.

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в 3‐дневен срок до
всички участници.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на
конкуренцията в 10‐дневнен срок от датата на получаването му от участниците, съгласно чл.120
ал.5 т.4 от ЗОП.
4. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: гр. София 1000, бул."Витоша" № 18
Телефон: 02 9356113
Факс: 02 9807315
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес: www.cpc.bg
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