Изх. № 9541/02.12.2014 г.
УТВЪРЖДАВАМ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИА ”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”
/п/
ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ

ПРОТОКОЛ
На 21.11.2014 г. от 14:00 часа, комисия определена със Заповед
№ 857/21.11.2014 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД”, в състав:
Председател: Надя Петрова – главен експерт в отдел „Обществени поръчки и
контрол”
Членове: 1. Анета Йорданова – главен експерт в отдел „Управление на
държавната собственост”;
2. Владимир Калдръмов - главен експерт в отдел „Управление на
представителните обекти на МО”;
се събра със задача да получи, разгледа и оцени оферти, събрани чрез
публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на ремонтни дейности на сградата на Централен военен клуб в гр.
София, за отстраняване на щети, нанесени от градушка”.
Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 11.11.2014 г. под ІD № 9035886 на
Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана
изх. № 8801/11.11.2014 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената
обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 20.11.2014
година.
Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на
сайта на възложителя.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.
Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации
съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното
постъпване:
№
Вх. №/дата и час
Участник
1.

Вх. № 10196/18.11.2014 г. в 14:18 ч.

„НОРДФЕЙС” ЕООД
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Няма оферти, постъпили след крайния срок.
При отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците.
Приложение № 2 - Предлагана цена и Приложение № 3 - Техническо
предложение на всички оферти, бяха подписани от членовете на комисията.
След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи
следващото закрито заседание да се проведе на 27.11.2014 година.
На 27.11.2014 г., комисията продължи своята работа на закрито заседание за
разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване:
1. Участникът „НОРДФЕЙС” ЕООД е представил оферта с вх. Вх.
№ 10196/18.11.2014 г. в 14:18 часа, При разглеждане на офертата, комисията
констатира следното:
Представено е заверено копие на Удостверение № I - TV 012820 от Камарата
на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват:
- първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му
инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал.
1, т. 1 от ПРВВЦПРС
- строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС
Представено е заверено копие на Удостверение № I - TV 008919 на Камарата
на строителите в България, за пета група строежи - отделни видове строителни и
монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, с класове:
41.20; 42.11;42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22;
43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20).
Съгласно т. 1.1.2. на Допълнителна информация на Раздел III от публична
покана с изх. № 8801/11.11.2014 г. „Доказателства за вписване в Централния
професионален регистър за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м”
от ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС и
валиден талон”.
Не е представен график за изпълнение на строително-ремонтните и
строително- монтажните работи. Съгласно Приложение № 3 - Техническо
предложение за изпълнение на поръчката” „Приложение: График за изпълнение на
строително-ремонтните и строително-монтажните работи (всеки участник представя график за
изпълнение на строително ремонтните и строително-монтажните работи в съответствие с
техническото задание).”

Предвид на това, че участникът „НОРДФЕЙС” ЕООД не е представил
заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС за изпълнение на
строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м” от ЗУТ (първа група: строежи от
високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни
съобщителни мрежи и съоръжения за строежи от първа категория), както и
график за изпълнение на строително-ремонтните и строителномонтажните работи, комисията приема, че офертата на участникът
„НОРДФЕЙС” ЕООД не отговаря на изискванията на Възложителя и не я
допускат до оценяване.
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II. Въз основа на гореизложеното, комисията не пристъпи към оценка и
класиране на офертите, тъй като постъпилата оферта не отговаря на
изискванията на Възложителя.
Комисията проведе 3 (три) заседания (21.11.2014 г., 27.11.2014 г. и
01.12.2014 г.) по разглеждане на получените и допуснати до оценяване оферти.
За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един)
оригинален екземпляр.
Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата
документация по разглежданата процедура.
Председател: Надя Петрова /п/
Членове:

1. Анета Йорданова /п/
2. Валдимир Калдръмов /п/
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