ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

РЕШЕНИЕ
№

801

Гр. Вълчедръм 03.08.2018 г.

На основание чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП във връзка с чл.181, ал.6 от ЗОП,
Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол № 3 от работата на комисия,
назначена със заповед № 688 от 15.06.2018 г. на кмета на община
Вълчедръм.
ОБЯВЯВАМ
Класирането в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез
публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни
работи по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата
на ДГ „Калинка", ведно с прилежащото дворно пространство в с.
Септемврийци, община Вълчедръм".
На първо място:
Оферта №2 подадена от „Дикистрой" ЕООД
ОПРЕДЕЛЯМ
за изпълнител на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на
ДГ „Калинка", ведно с прилежащото дворно пространство в с. Септемврийци, община
Вълчедръм": „Дикистрой" ЕООД
ОТСТРАНЯВАМ

Оферта № 1 подадена от „Мик Билд Русе" ЕООД
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ш а ш ш ш ш :
в хода на работата си по разглеждане на нредсатвените от
участниците документи за личнсотно състояние и подбор помощния орган на
възложителя, комисия, назначена със заповед № 688 от 15.06.2018 г. на кмета на
община Вълчедръм е констатирала несъотвествия с предварително поставените
изисквания за личностно състояние , икономическо п финансовото състояние,
техническите и професионалните способности спрямо офертата на участника „Мик
Билд Русе" ЕООД , както констатациите на комисията са обективирани в протокол № 1
от работата й. В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП
на участника е предоставен срок за отстраняване на нередностите.
На 14.06.2018r с писмо с вх.№ № ПО-08-87 по описа на община Вълчедръм участникът
е депозирал допълнителни документи към офертата си.

В закрито заседание провело се на 25.06.2018г. след разглеждане на
допълнително представените документи към офертата на участника,
комисията констатира,
следните несъответствия с поставените от
възложителя условия и изисквания, както и че участникът не отстаранил
констатираните от комисията несъответствия на етап съставяне на
протокол № 1 от работата й: Част IV: Критерии за подбор, В: Технически
и професионални способности от допълнително представения ЕЕДОП не е
попълнена коректно. Участникът не е
съобразил поставеното от
възложителя изискване
в представения е-ЕЕДОП
да
декларира
съответствието си с
поставеното минимално изискване в
раздел
Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически и
професионални способности от утвърдената от възложителя Документация
за участие в процедурата и в т. III 1.3. Технически и професионални
възможности от обявлението за откриване на процедурата за избор на
изпълнител в
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от ЕЕДОП, да предостави данни и
информация относно
правоотношението, в което са
предложените
експерти членове на инженерно-технически състав, които ще бъде
ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката и Участника; , както
и информация за притежавания професионален опит от експертите конкретен период в изпълнение на съответната професионална дейност (от
конкретна дата до д е щ т а ) , заемана длъжност или изпълнявани
^ р ^ а г е л , посочване на строежа/жите и конкретните актове, с
които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета на
изпълнените от лицето експертни дейности.
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ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
Съгласно разпоредбата на чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не разглежда
техническите предложения на участниците, за които е установено, че не
отговарят на критериите за личностно състояние и подбор поставени от
възложителя, а съгласно разпоредбата на чл.107,т.1 от ЗОП възложителя
отстранява участник, който не отговаря на поставените критерии за
подбор. Видно от изложеното участникът „Мик Билд Русе" ЕООД не
доказал съответствието си поставените от възложителя изисквания към
критериите за подбор- технически и професионални способности. От
офертата на участника и допълнително представените документи не е
видно, че съшия разполага с инженерно-технически персонал за
изпълнение на поръчката, ангажирани с изпълнението на строителството,
отговарящ на изискванията на възложителя разписани в утвърдената
документация за участие в процедурата и раздел III от обявлението за
откриване на процедурата за избор на изпълнител.
Във връзка с дейността си комисията, назначена с моя заповед№ 688 от
15.06.2018 г. по описа на община Вълчедръм е изготвила протоколи от
работата си. Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 и цялата
документация по провеждане на процедурата са ми предадени за вземане
на настоящото решение по чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП във връзка с чл.181, ал.6
от ЗОП.
Настоящото решение подлежи на обжалване по реда, предвиден в част
Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 196 и сл. от ЗОП пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10 - дневен срок от получаването му.
Решението да бъде изпратено на участниците и публикувано в Профила на
купувача на основание чл. 43 от ЗОП в тридневен срок от издаването му.
Протоколите от работата на комисията, могат да бъдат открити на: http ://valchedram.com?^^^N^YS^03-.html
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