ПРОТОКОЛ № 1/ 05.12.2018 год.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията

Днес, на 05.12.2018год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на поръчка
по реда на чл. 186 от ЗОП - събиране на оферти с обява за избор на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Създаване на работен инвестиционен проект за
ремонт и доизграждане на отоплителна инсталация на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян
Киркович" АД гр. Стара Загора“, назначена със Заповед № РД-10-809/05.12.2018г.,
в следния състав:
Председател:
1. инж. Пламен Йорданов Чувиков - Н-к отдел стопанска и инвестиционна
политика
Членове:
2. Христина Кънчева Петрова - Н-к парова централа
3. инж. Илия Стефанов Бърдарски – оператор на генератор
4. Адв. Татяна Кекевска
5. Ваня Бонева Богданова – Ръководител Обществени поръчки
Резервни членове: 1. Адв.Христо Панайотов
2. Недялко Иванов Недялков – оператор на генератор
I. Председателят на комисията обяви Заповед № РД-10-809/05.12.2018г. на
Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович АД, град Стара
Загора за назначаване на комисия и състава й, и докладва, че с приемопредавателен протокол от 05.12.2018г., изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП
е получил от деловодителя в деловодството на Възложителя списък с постъпилите
оферти до 04.12.2018год. - 16 часа /след удължаване на срока за подаване на
оферти, извършено с информация за публикувана в профила на купувача обява за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – ID 908 37 39 в РОП/,
ведно с 1 /един/ брой оферта със следния входящ номер:
1. ПД – 03-280/29.11.2018г. на „Клас Бойчев“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление град Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимии“ № 116, офис 10
II. Председателят на комисията, констатира, че на заседанието на комисията
не присъстват представители на участниците и представители на средствата за
масова информация.
III. След получаване на списъка на постъпилите оферти, членовете на
комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от
ППЗОП.
IV. Членовете на комисията установиха, че опаковката, която е постъпила в
деловодството на Възложителя с посочен по-горе входящ номер е запечатана и с
ненарушена цялост, отговаря на изискванията, съгласно нормативните разпоредби
и изискванията на Възложителя за вида на офертите и начина на представянето
им.
V. Комисията пристъпи към отваряне на офертатана участника.
1.Отвори се офертата на участника „Клас Бойчев“ ЕООД. Трима от членовете
на комисията подписаха запечатания непрозрачен плик за предлагани ценови
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параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в
опаковката.
1.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1/един/
запечатан непрозрачен плик с надпис: “Предлагани ценови параметри”.
Председагтелят накомисията отвори и запечатания непрозрачен плик
с надпис: “Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията
подписаха намиращото се в него ценово предложение.
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
5. Комисията продължи своята работа, като разгледа представените от
участника документи:
5.1 Участникът „Клас Бойчев“ ЕООД е представил опис на документите и
информацията; административни сведения; предложение за изпълнение на
поръчката; удостоверение за пълна проектантска правоспособност на арх.
Радосвета Кирчева; застрахователна полица на „Арх. Иван Кирчев“ 2004“ ЕООД с
управител
Радосвета
Кирчева;
удостоверение
за
пълна
проектантска
правоспособност на инж. Стойко Димитров Търнев по части - Конструктивна
организация и изпълнение на строителството; застрахователен сертификат към
типов договор за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и
строителството“; удостоверение за пълна проектантска правоспособност на инж.
Светослав Филипов Влахов по части - електрическа; удостоверение за висше
образование; застрахователна полица на инж. Светослав Филипов Влахов;
удостоверение за пълна проектантска правоспособност на инж. Златка Иванова
Тенева по части - водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и
съоръжения, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура, конструктивна ВиК система, технологична на
пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води,
третиране и управление на отпадъци, технологична на стационарни
пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна; полица за застраховка
на Златка Иванова Тенева; удостоверение за пълна проектантска правоспособност
на инж. Иванка Петрова Брягова – Тодорова по части – отопление, вентилация,
климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване; застрахователна полица
със застраховано лице инж. Иванка Петрова Брягова – Тодорова; удостоверение за
пълна проектантска правоспособност на инж. Румен Иванов Съртонев по части
геодезия, приложна геодезия,вертикално планиране, трасировъчни проекти и
планове, планове за регулация; застрахователна полица със застраховано лице инж.
Румен Иванов Съртонев; сертификат на инж. Румен Иванов Съртонев,
удостоверяващ вписването му в регистъра на правоспособните лица по кадастър
на АГКК с правоспособност по геодезия и кадастър; застрахователна полица на ЕТ
„МАГ-ГИС- Румен Иванов Съртонев“; удостоверение за пълна проектантска
правоспособност на инж. Петко Вълков Белчев по части – интердисциплинарна
част пожарна безопасност изработена, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 за обхват и
съдържание на инвестиционните проекти и приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 от
Наредба № 13-1971 за СТПНОБП; пожарна безопасност – техническа записка и
графични материали, схеми и ситуационни планове; застрахователна полица на
Петко Вълков Белчев; декларация на представляващия „Клас Бойчев“ ЕООД за
списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката с посочено
изпълнение на 8 дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, като за
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три от дейностите са посочени дати на приключване на изпълнението съответно
29.06.2012г., 13.11.2014г. и 30.10.2014г., а за две от дейностите са посочени дати
на изпълнение – 12.11.2015г. и 31.06.2015г.; три договора за изпълнение да
дейности; референция от „Агрополхим“ АД; референция от „Хранинвест – ХМК“ АД;
референция от „Легия“ АД – гр. Раковски от 27.07.2016г.; референция от „Легия“ АД
– гр. Раковски от 19.11.2015г. с изх. № 343; референция от „Легия“ АД – гр.
Раковски от 19.11.2015г. с изх. № 342; удостоверение за добро изпълнение от
„Прогрес“ АД от 27.01.2017г.; референция
от „Прогрес“ АД от 21.08.2015г.;
удостоверение за добро изпълнение изх. № 19/09.01.2017г. от „Натюрбейс“ АД;
референция от „Хранинвест Хранмашкомплект“ АД от 16.11.2015г.; референция от
„Хранинвест Хранмашкомплект“ АД от 30.01.2017г.; удостоверение за добро
изпълнение от „Прогрес“ АД от 27.01.2017г., изх. № 73; удостоверение за добро
изпълнение от „Прогрес“ АД от 27.01.2017г., изх. № 72; удостоверение за добро
изпълнение от „Клас Бойчев“ ЕООД от 20.12.2017г. на инж. Иванка
Брягова
Тодорова; удостоверение за добро изпълнение от „Фууд Машинъри Интернешънъл“
ЕООД; граждански договор от 11.11.2014г. между „Плам 2005“ ЕООД и Петко
Вълчев Белчев; граждански договор от 12.11.2014г. между „Крепост МПМ“ ООД и
Светослав Филипов Влахов; граждански договор от 11.10.2011г. между „Газко“
ООД и Петко Вълков Белчев; граждански договор от 11.10.2011г. между „Газко“
ООД и Светослав Филипов Влахов; граждански договор № 12 от 12.11.2014г.
между „Крепост МПМ“ ООД и Петко Вълчев Белчев; граждански договор № 11 от
12.11.2014г. между „Крепост МПМ“ ООД и Светослав Филипов Влахов; сертификат
на „Клас Бойчев“ ЕООД ISO 9001:2015, валиден до 09.11.2019г. с обхват
„Изграждане, преустройство и поддръжка на тръбопроводи на газ, вода, пара,
въздух; газови, отоплителни и технологични инсталации и съоръжения,,
изработване на метални конструкции. Монтаж на дограма и изолации на сгради.“;
Сертификат на „Клас Бойчев“ ЕООД ISO 18001:2007, валиден до 30.05.2017г. с
обхват „Изграждане, преустройство и поддръжка на тръбопроводи на газ, вода,
пара, въздух; газови, отоплителни и технологични инсталации и съоръжения,
изработване на метални конструкции. Монтаж на дограма и изолации на сгради.“;
Сертификат на „Клас Бойчев“ ЕООД ISO 14001:2015, валиден до 30.05.2017г. с
обхват „Изграждане, преустройство и поддръжка на тръбопроводи на газ, вода,
пара, въздух; газови, отоплителни и технологични инсталации и съоръжения,
изработване на метални конструкции. Монтаж на дограма и изолации на сгради.“;
декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. „д“ от ППЗОП; застрахователна полица на
„Изграждане, преустройство и поддръжка на тръбопроводи на газ, вода, пара,
въздух; газови, отоплителни и технологични инсталации и съоръжения,
изработване на метални конструкции. Монтаж на дограма и изолации на сгради.“
Комисията установи, че участникът не е представил декларации по чл. 97,
ал. 6, изречение второ от ППЗОП (за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3,
т. 4, т. 5 от ЗОП) и по чл. 97, ал. 6, изречение първо от ППЗОП (за липса на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП), подписани от представляващия
участника „Клас Бойчев“ ЕООД- Мартин Петков Бойчев.
Комисията дава възможност на участника да представи посочените
декларации, публикувани в електронното досие на поръчката в профила на
купувача в тридневен срок от получаване на настоящия протокол.
С това работата на комисията приключи на 05.12.2018г.
Работата на комисията ще продължи след изтичане на срока, даден на
участника „Клас Бойчев“ ЕООД да представи декларации по чл. 97, ал. 6,
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