ПРОТОКОЛ №1
от работата на комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Реконструкция и вътрешно преустройство на административна сграда на
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)“.
Процедурата е открита с Решение № Р - 170 от 01.03.2017 г., уникален номер в Регистъра
на обществени поръчки 01039-2017-0001
На 30.03.2017 г. от 10:00 часа, в сградата на КЗЛД с адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан
Лазаров” № 2, в изпълнение на Заповед № РД-14-131/ 30.03.2017 г. на Председателя на
КЗЛД, комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.С.

Външен експерт вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17
от ЗОП под № ВЕ–1120, с допълнителна професионална
квалификация-„Строител – ПК „582030“, съгласно
Удостоверение за професионално обучение ПЧО-0292/28.02.2017.

ЧЛЕНОВЕ:
И.Ш.

Началник на отдел „Управление на ресурсите“.

В.Д.

Главен юрисконсулт в отдел „Административно правно обслужване”.

Л.Ф.

Главен експерт в отдел „Управление на ресурсите“.

И.П.

Външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17
от ЗОП под № ВЕ – 1787, с професионална
квалификация – строителен инженер.

се събра да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в горепосочената
обществена поръчка.
До крайния срок - 17:00 часа на 29.03.2017 г. са подадени оферти от следните
участници:
№
Входящ номер и
дата:
1. № П-2071/29.03.2017 г.
Вх.
2. № П-2072/29.03.2017 г.
Вх.

Участник:
„Трейс Груп Холд“ АД
„Вектор Конструкт“ ЕООД
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Получените оферти са предадени на председателя на комисията с протокол, съгласно
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
На заседанието на комисията присъстваха следните упълномощени представители на
участниците:
1. К.Р.Ц. - упълномощен представител на „Трейс Груп Холд“ АД.
2. Х.И.Х. - упълномощен представител на „Вектор Конструкт“ ЕООД.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, както
следва:
Участник № 1: „Трейс Груп Холд“ АД
След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта комисията оповести
нейното съдържание и провери за наличието на плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри“.
Представителят на участника „Вектор Конструкт“ ЕООД подписа техническото
предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри“
Участник № 2: „Вектор Конструкт“ ЕООД
След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта комисията оповести
нейното съдържание и провери за наличието на плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри“.
Представителят на участника „Трейс Груп Холд“ АД подписа техническото
предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри“
С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на
комисията.
В закритата част от заседанието, комисията подробно разглежда документите по чл. 39,
ал. 2 от ППЗОП, като извърши проверка за съответствие с изискванията към личното
състояние на участника и критериите за подбор, съгласно предварително обявените условия
на Възложителя и ЗОП.
КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
I. УЧАСТНИК „Трейс Груп Холд“ АД
Участникът се представлява от К.Р.Ц., в качеството й на упълномощено лице. При
извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в
ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и
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изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата процедура,
комисията констатира следното:
1. В предоставения ЕЕДОП, участника е посочил екип за изпълнение на поръчката от 3
(трима) експерти. Съгласно утвърдения от възложителя критерии за подбор по отношение
професионалния опит на Експерт „Контрол на качеството“ същият трябва да има една година
опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР.
В своя ЕЕДОП относно Експерт „Контрол на качеството“ НЕ Е посочил информация
относно годините опит на експерта на длъжност, свързана с контрол по качеството при
изпълнение на СМР.
Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП,
комисията единодушно реши да изиска от участника, в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол, да представи:
Нов/нови ЕЕДОП и/или други документи, на участника, които съдържат
констатациите на комисията, в съответствие със ЗОП и изискванията на
документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
II. УЧАСТНИК „Вектор Конструкт“ ЕООД
Участникът се представлява от Х.И.Х., в качеството му на упълномощено лице. При
извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в
ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и
изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата процедура,
комисията констатира следното:
1. В предоставения ЕЕДОП,
участника е посочил, че притежава Сертификат
БДС ЕN ISO 9001:2008 с № BG120592Q със срок на валидност до 22 ноември 2018 г.
В своя ЕЕДОП участника НЕ Е посочил орган или служба, които са издали Сертификат
№ BG120592Q.
2. В предоставения ЕЕДОП,
участника е посочил, че притежава Сертификат
ISO 14001:2004 с № BG120592Е със срок на валидност до 22 ноември 2018 г.
В своя ЕЕДОП участника НЕ Е посочил орган или служба, които са издали Сертификат
№ BG120592Е.
Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП,
комисията единодушно реши да изиска от участника, в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол, да представи:
Нов/нови ЕЕДОП и/или други документи, на участника, които съдържат променена
и/или допълнена информация и в които са отразени констатациите на комисията, в
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението
за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
оферти.
С това работата на комисията по разглеждане на документите за съответствие с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на участниците в
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процедурата за избор на изпълнител приключи. Предвид направените констатации
комисията взе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
Предвид констатациите в настоящия протокол и съгласно утвърдените от
Възложителя изисквания на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП комисията изпраща
протокола на всички участници в процедурата в деня на публикуването му в профила
на купувача. Комисията изисква участниците в процедурата да представят съответните
документи и информация (нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация), индивидуализирани по-горе по отношение
на всеки отделен участник, в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване
на настоящия протокол. Допълнително предоставената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
оферти.
Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците с
придружително писмо в Комисия за защита на личните данни, във вида съгласно
изискванията на документацията за участие. Участниците могат да изпратят
документите и чрез препоръчано писмо или куриерска служба, като разходите са за
тяхна сметка, като съобразят крайния срок за постъпване на документите при
Възложителя.

КОМИСИЯ :
1. И.С. /ПП/
2. И.Ш. /ПП/
3. В.Д. /ПП/
4. Л.Ф. /ПП/
5. И.П. /ПП/
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