Утвърдил: ..................................
д-р К. Ябълкаров

ПРОТОКОЛ №2
Днес 11.11.2014год. (единадесети ноември две хиляди и четиринадесета
година), от 10:00 часа, във връзка със Заповед №368/10.11.2014г. се проведе
заседание на Комисията, назначена със Заповед №256/28.10.2014г. на Директора
ПГВМ „Иван П. Павлов” – Стара Загора – д-р К. Ябълкаров на основание чл.101г
от ЗОП във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки с цел да се
осъществи избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет „РЕМОНТ
ПОКРИВИ” за нуждите на модул «Подобряване на училищната среда» - за ремонт
на училищни сгради по Националната програма «Модернизация на материалната
база в училище» за 2014 година по обособени позиции.
Комисията се събра в състав:
1. адв.Христо Панайотов – председател
2. г-жа Юлия Колибарова – член
3. г-жа Мариана Цонева – член
4. инж. Станка Димитрова – член
5. г-жа Марийка Кавакова – член
І. Комисията се запозна с новооткритите факти по отношение на кандидата
“Билдинг строй комерс” ЕООД, ЕИК 202619380, а именно:
- Протокол от решение на едноличния собственик на “Билдинг строй комерс”
ЕООД от 21.10.2014г.
- Договор за покупко – продажба на дружествени дялове от 21.10.2014г. – с
нот.заверка от 21.10.2014г., с рег.№ 8462/21.10.2014г. на Нотариус Валентина
Георгиева с район на действие гр.София
- Разпечатка от ТР при АВ по партидата на “Билдинг строй комерс” ЕООД.
От така представените документи комисията установи следното:
Всички документи за участие на кандидата са подписани от Петър Спасов
Веселинов, като едноличен собственик и управител на дружеството, включително и
декларациите, изискващи се съгласно документацията. Плика с документите е
пуснат по пощата на 24.10.2014г. и е получен в ПГВМ ”Иван П. Павлов”- Стара
Загора на 27.10.2014г. Навсякъде в документите на участника се сочи, че това е
лицето, което е едноличен собственик и управител на дружеството. От

новооткритите документи се установява, че още на 21.10.2014г., преди подаването
на документите лицето Петър Спасов Веселинов, с договор с нотариална заверка на
подписите, е прехвърлил изцяло собствеността си върху дружеството на Марияна
Тонева Йорданова и е освободен като управител. Документите са подадени в ТР
при АВ за вписване на новото обстоятелство на 23.10.2014г. Вписването на новото
обстоятелство е извършено на 29.10.2014г. в 13.54ч., т.е. по време на работа на
комисията. От гореизложеното е видно, че както към момента на подаване на
офертата, така и към момента на нейното разглеждане лицето Петър Спасов
Веселинов не е имал представителни права да представлява и управлява
дружеството кандидат. Представените Декларация за липса на обстоятелствата по
чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП и Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за
обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП също са подписани от лице, което няма
такова качество по смисъла на чл.147, ал.1 от ТЗ.
Комисията счита, че представените документи са нередовни доколкото са
подписани и подадени от лице без представителна власт, поради което отменя
своето решение, относно допускането до участие и последващо класиране на
участника “Билдинг строй комерс” ЕООД и вместо това реши:
Предвид обявените в публичната покана условия Комисията не допуска до
по нататъшно участие кандидата.
ІІ. Комисията пристъпи към повторна оценка по критерия К1 на приетите за
оценка и класиране ценови оферти на кандидатите по обособени позиции с оглед
взетото днес решение по т.І. Изготвена бе сравнителна таблица за оценка и
класиране на допуснатите участници по обособени позиции, както следва:
Сравнителна таблица за
обособена позиция № 1
Предложена
крайна цена в лв.
без ДДС – K1

СД „Югеман”,
гр. Стара Загора
„Арк Билдинг”
ООД, гр. Ямбол
ЕТ „АС – Строй
– Янко Славчев”,
гр. Самоков
„Стини” ООД,
гр. София
„Зарастрой”
ООД, гр. Стара
Загора

точки/ К1

17234,20 лв.

86

16566,85 лв.

89

14914,32 лв.

99

14790,50 лв.

100

19624,10 лв.

75

Сравнителна таблица за
обособена позиция № 2
Предложена
крайна цена в лв.
без ДДС – K1

СД „Югеман”,
гр. Стара Загора 3370,00 лв.
„Арк Билдинг”
ООД, гр. Ямбол
ЕТ „АС – Строй
– Янко Славчев”,
гр. Самоков
„Стини” ООД,
гр. София
„Зарастрой”
ООД, гр. Стара
Загора

точки/ К1
76

3931,60 лв.

65

2547,90 лв.

100

2985,00 лв.

85

4040,00 лв.

63

Сравнителна таблица за
обособена позиция № 3
Предложена
крайна цена в лв.
без ДДС – K1

СД „Югеман”,
гр. Стара Загора
„Арк Билдинг”
ООД, гр. Ямбол
ЕТ „АС – Строй
– Янко Славчев”,
гр. Самоков
"Стини" ООД,
гр. София
"Зарастрой"
ООД, гр. Стара
Загора

точки/ К1

67284,00 лв.

79

58313,11 лв.

91

53212,34 лв.

100

53958,20 лв.

99

69549,70 лв.

77

След сравняване на точките на на участниците се оформи и окончателното
класиране, което е следното:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

1 - ро място 2 - то място 3 - то място 4 - то място 5 - то място -

„Стини” ООД, гр. София – 100 т.
ЕТ „АС – Строй – Янко Славчев”, гр. Самоков – 99 т.
„Арк Билдинг” ООД, гр. Ямбол – 89 т.
СД „Югеман”, гр. Стара Загора – 86 т.
"Зарастрой" ООД, гр. Стара Загора – 75 т.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
1- во място 2 - то място 3 - то място 4 - то място 5 - то място -

ЕТ „АС – Строй – Янко Славчев”, гр. Самоков - 100 т.
„Стини” ООД, гр. София – 85 т.
СД „Югеман”, гр. Стара Загора – 76 т.
„Арк Билдинг” ООД, гр. Ямбол – 65 т.
"Зарастрой" ООД, гр. Стара Загора – 63 т.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
1 - ро място 2 - то място 3 - то място 4 - то място 5 - то място -

ЕТ „АС – Строй – Янко Славчев”, гр. Самоков - 100 т.
„Стини” ООД, гр. София – 99 т.
„Арк Билдинг” ООД, гр. Ямбол – 91 т.
СД „Югеман”, гр. Стара Загора – 79 т.
"Зарастрой" ООД, гр. Стара Загора – 77 т.

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор за извършване на
„РЕМОНТ ПОКРИВИ” за нуждите на модул «Подобряване на училищната среда» за ремонт на училищни сгради по Националната програма «Модернизация на
материалната база в училище» за 2014 година по обособени позиции, с участниците,
класирани на първо място, както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Стини” ООД, гр. София
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ЕТ"АС–Строй–Янко Славчев",гр. Самоков
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ЕТ"АС–Строй–Янко Славчев",гр. Самоков
Комисия:
1. адв.Христо Панайотов ....................../п/.....................
2. г-жа Юлия Колибарова ..................../п/......................
3. г-жа Мариана Цонева ........................./п/....................
4. инж. Станка Димитрова ....................../п/..................
5. г-жа Марийка Кавакова ......................../п/.................

