2. Оферта с вх. № 7000137 2/22 10 2015год от „ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД, гр. София, ЕИК 201906947
Комисията установи, че участникът е представил проект на договор - приложение
№ 3 от документацията, подписан и подпечатан на всяка страница, но с попълнени в
раздел III, т. 2 стойности в лева и проценти на часова ставка, допълнителни разходи за
труд печалба върху всички СМР и доставно - складови разходи. Съгласно раздел II, т. 2 от
документацията е посочено, че «Ценово предложение» - приложение № 1 се изготвя по
образец. Приложеният към документацията образец на ценово предложение съдържа
същите показатели - часова ставка, допълнителни разходи за труд печалба върху всички
СМР и доставно - складови разходи, които следва да бъдат остойностени от участника в
лева и проценти. Остойностяването им от, участника „ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД, гр София, ЕИК 201906947 в проекта за
договор означава, че от офертата на участника комисията може да установи предварително
каква е ценовата оферта на участника, което е недопустимо, съгласно изискванията на
възложителя и разпоредбите на ЗОП, и може да породи съмнения в безпристрастността на
работата на комисията.
Предвид горното комисията приема, че офертата на участника съдържа всички
елементи от ценовото предложение, които съгласно документацията следва да бъдат в
плик „Ценова оферта". Поради което комисията счита, че офертата на участника не
отговаря на изискванията на възложителя и отстранява участника „ГЛАВНО
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД, гр. София, ЕИК
201906947 от по-нататъшно участие в процедурата.
3. Оферта с вх. № 7000137 3/22 10 2015год от „ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД, гр.
Шумен, ЕИК 127574554
Комисията установи, че участникът е представил оферта, в която не е посочил
конкретно и точно срок и начин на плащане, съгласно изискването на раздел III, т. 3 от
документацията. В представената от него оферта, същият е записал като начин и срок на
плащане: „съгласно изискванията на Възложителя в публичната покана". Липсата на
посочени изрично, точно и ясно от участника срок и начин на плащане води до непълнота
на офертата му.
Поради изложените съображения комисията отстранява участника „ПРОЕКТ СТРОИ" ЕООД, гр. Шумен от по-нататъшно участие в процедурата.
4. Оферта с вх. № 7000137.4/22.10.2015год. от „А.П.П ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД,
гр. Стара Загора, ЕИК 123644560
След проверка на представените от този участник документи, описани подробно в
Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол и Протокол 1/23.10.2015г.,
комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от документи, съгласно
документацията.
Комисията
допуска участника „А.П.П ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Стара
Загора, ЕИК 123644560 до по-нататъшно участие в процедурата.
И. Предвид горното комисията пристъпи към оценяването на офертите на
допуснатите до участие в процедурата участници „АРК-БИЛДИНГ" ООД, гр. Ямбол,
ЕИК 128048219 и „А.П.П ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123644560
по един от показателите за оценка - показателя К4 от раздел IV (1) от документацията, тъй
като обявения от Възложителя критерии за оценка е „икономически най-изгодна оферта".
1 Участникът „АРК-БИЛДИНГ" ООД, гр. Ямбол, ЕИК 128048219 е представил
общо 21 броя договори с и без референции, два от които само с протоколи за приемане и
заплащане на СМР, описани в Приложение № 1.
Съгласно изискванията на документацията в раздел IV - „Критерий за възлагане" и
изискванията за оценяване по показател К4 от същия раздел, комисията приема, че 9 броя

