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П Р О Т О К О Л 

ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „РЕМОНТ НА 

ЗАКРИТ БАСЕЙН ЗА СОЛЕНА ВОДА ВЪВ ФИЛИАЛ ПОМОРИЕ" 

На 17.06.2015 г., от 15:00 ч., в гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, ет. 3, в открито 
заседание започна работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Ремонт на закрит басейн за солена вода във 
филиал Поморие", в отговор на Публична покана, публикувана на Портала за обществени 
поръчки на 04.06.2015 г. с ID 9042471. 

Комисията е назначена със Заповед от 17.06.2015 г. на прокуриста на „СБР - НК" ЕАД в 
състав: 

Председател: инж. Ангел Алексиев - организатор стопански дейности (ОСД) в 
„СБР-НК" ЕАД 

Членове: 1. инж. Роман Райчев - експерт „Обществени поръчки" в „СБР-НК" ЕАД 
2. Станислава Михайлова - правоспособен юрист. 

Резервни членове: 
Заримира Славчева - оперативен счетоводител в „СБР-НК" ЕАД 

В обявения в публичната покана срок - до 16:00 ч. на 16.06.2015 г. са постъпили оферти от 
следните участници: 
1. „Панов" ЕООД, вх. № 20-93/16.06.2015 г., 09:17 ч.; 
2. „Нола 7" ЕООД, вх. № 20-94/16.06.2015 г., 14:46 ч.; 
3. „Бургас Пуул Строй" ЕООД, вх. № 20-97/16.06.2015 г., 15:10 ч. 

Председателят на комисията откри публичното заседание в 15:00 ч. След запознаване с 
Регистъра на постъпилите оферти членовете на комисията попълниха декларации за 
обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

При отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците. 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения 
на участниците: 

Участник Ценово предложение 
„Панов" ЕООД 58 000.51 лв. без ДДС 
„Нола 7" ЕООД 144 313.47 лв. без ДДС 
„Бургас Пуул Строй" ЕООД 145 254.78 лв. без ДДС 

След извършването на горните действия, в 15:40 ч. приключи публичната част от 
заседанието на комисията. 
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На 03.07.2015 г. от 09:00 ч. в гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, ет. 3, в закрито заседание 
комисията прегледа офертите като провери за съответствие с изискванията на чл. 101 в, ал. 1 
и ал. 2 от ЗОП и на възложителя. Комисията установи, че офертите са попълнени, оформени 
и представени съгласно разпоредбите на ЗОП и документацията за участие. Всички оферти 
са представени в запечатани непрозрачни пликове. 

Офертата на участника „Панов" ЕООД съдържа изисканите от възложителя документи, а 
именно: 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 
2. Данни за лицето (по образец); 
3. Списък на строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 
последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата,придружен с доказателства. 
4. Декларация, че участникът ще организира за своя сметка всички необходими 
обезопасителни и охранителни мероприятия по време на изпълнение на поръчката; 
5. Списък на собствено/наето оборудване и механизация, с които участникът разполага за 
извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката; 
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
8. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители (по образец); 
9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец); 
10. Декларация, че участникът се е запознал с обекта, където ще се изпълняват строително -
ремонтните работи и е запознат с характера на дейността на Възложителя; 
11. Техническо предложение (по образец); 
12. Ценово предложение заедно с приложение остойностена техническа спецификация (по 
образец) и на електронен носител във формат Microsoft Excel. 

При прегледа на офертата на „Панов" ЕООД комисията установи, че са налице 
несъответсвия между изискванията, заложени в техническите спецификации и 
предложението на участника, а именно: 
1. Участникът е посочил, че при изпълнение предмета на поръчката ще се използват 
еластични водоотблъскващи фугиращи смеси „Терафлекс GOLD SELECTION" и „Терафлекс 
SILVER SELECTION", които са на циментова основа, но не са епоксидна фуга. В 
техническите спецификации е поставено изискване да бъде използвана епоксидна фуга. 
2. Участникът е заявил, че при изпълнение на поръчка ще се използва пясък, а в 
техническите спецификации е изискан пълнеж за филтър - перли. 
3. В списъка на оборудването, което ще бъде монтирано е посочено, че ще бъдат доставени и 
монтирани: филтър пясъчен Д900 и пясък 450 кг. - 1 бр., а в техническите спецификации са 
изискани филтър пясъчен Д900 и перли 600 кг. - 2 бр. 
4. Участникът е предложил доставка и монтаж на ел. табло - 1 бр., а в техническите 
спецификации е поставено изискване за доставка и монтаж на ел. табла за басейн - 1 бр., за 
хидромасаж - 1 брой /общо два броя/. 
Въз основа на горепосочените несъответствия с изискванията на възложителя комисията не 
допуска офертата на „Панов" ЕООД до оценяване и класиране. 

Офертата на участника „Нола 7" ЕООД съдържа изисканите от възложителя документи, а 
именно: 
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1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 
2. Данни за лицето (по образец); 
3. Списък на строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 
последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата,придружен с доказателства. 
4. Декларация, че участникът ще организира за своя сметка всички необходими 
обезопасителни и охранителни мероприятия по време на изпълнение на поръчката; 
5. Списък на собствено/наето оборудване и механизация, с които участникът разполага за 
извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката; 
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
8. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители (по образец); 
9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец); 
10. Декларация, че участникът се е запознал с обекта, където ще се изпълняват строително -
ремонтните работи и е запознат с характера на дейността на Възложителя; 
11. Техническо предложение (по образец); 
12. Ценово предложение заедно с приложение остойностена техническа спецификация (по 
образец) и на електронен носител във формат Microsoft Excel. 

При преглед на офертата на участника „Нола 7" ЕООД, комисията установи, че отговаря на 
всички изисквания, поставени от Възложителя в публичната покана и в документацията за 
участие. 
Комисията допуска офертата на „Нола 7" ЕООД до оценяване и класиране. 

Офертата на участника „Бургас Пуул Строй" ЕООД съдържа изисканите от възложителя 
документи, а именно: 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 
2. Данни за лицето (по образец); 
3. Списък на строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 
последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата,придружен с доказателства. 
4. Декларация, че участникът ще организира за своя сметка всички необходими 
обезопасителни и охранителни мероприятия по време на изпълнение на поръчката; 
5. Списък на собствено/наето оборудване и механизация, с които участникът разполага за 
извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката; 
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
8. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители (по образец); 
9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец); 
10. Декларация, че участникът се е запознал с обекта, където ще се изпълняват строително -
ремонтните работи и е запознат с характера на дейността на Възложителя; 
11. Техническо предложение (по образец); 
12. Ценово предложение заедно с приложение остойностена техническа спецификация (по 
образец) и на електронен носител във формат Microsoft Excel. 

При прегледа на офертата на участника „Бургас Пуул Строй" ЕООД, комисията установи, че 
в списъка на строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 



последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата е посочено едно изпълнено 
строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 5 години а именно: 
СМР на хидротехнически съоръжения. В публичната покана, поле „Изисквания за 
изпълнение на поръчката", т. 1 е поставено изискване участникът да има изпълнени най-
малко 5 CMP с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 5 години а именно: 
СМР на хидротехнически съоръжения. Участникът „Бургас Пуул Строй" ЕООД не отговаря 
на заложеното в поле „Изисквания за изпълнение на поръчката", т. 1 от публичната покана 
изискване. 
Въз основа на посоченото несъответствие с изискванията на възложителя комисията не 
допуска офертата на „Бургас Пуул Строй" ЕООД до оценяване и класиране. 

Офертата на допуснатия участник беше оценена от комисията по Показателя „Мерки за 
осигуряване качеството на изпълнението" (Пмоки), както следва: 

Участник 1 : : 1 • Мотиви Оценка 
„Нола 7" ЕООД Посочена е последователността на дейностите - предмет на поръчката, 

но не е направено описание какво включва всяка една от тях. Отразена 
е спецификата на обекта, като е посочено, че при изпълнение на 
поръчката ще се спазва стриктно технологията за извършване на 
шпакловъчни, хидроизолационни и облицовъчни работи при 
изграждането на басейни, в изключително кратък срок ще се отстрани 
фолиото и веднага ще се започнат упоменатите работи, посочен е 
производителите на лепилата и смесите - хидроизолационна, 
шпакловъчна и фугираща (епоксидна фуга), на помпите, на стъклените 
перли за филтрация на солена вода, на стъклокерамиката. Посочено е, 
че извършване на СМР няма да повлияе на функционирането на 
обекта, за което ще се вземат следните мерки: мръсните процеси ще се 
извършват в пряка връзка с Възложителя, дейстности с по-голям шум и 
доставка на материали, както и складирането им ще се извършват 
самосъгласувано с възложителя. Не са посочени актове, изработени от 
участника, регламентиращи обезпечаване недопускането на грешки и 
отклонения от предвиденото. Липсва описание на стратегия за контрол 
по видовете строително-монтажни работи - посочено е само, че 
цялостното ръководство по изпълнение на поръчката ще се извърши от 
проджект-мениджър, отговаря на изискванията по ЗУТ с неговите 
знания, професионален опит и умения, както и че той ще бъде 
подпомаган от служителя по контрол на качеството, който има 
определяща роля по отношение осигуряване на СУК, но не е посочено 
в какво ще се изразява контролът, който ще извършва посоченото лице. 
Посочена е мярка за снабдяване с необходимите за изпълнението на 
договора строителни материали съобразно конкретните действия по 
техническата спецификация - всички влагани материали ще бъдат 
придружени със сертификат за качество и декларация за съответствие 
според изискванията на европейските стандарти, но не са посочени 
конкретни мерки, гарантиращи високо качество на използваните 
материали - начин на складиране, начин на влагане, както и не е 
предвидена система за контролирана замяна на материали при 
обективна необходимост, с цел запазване на интересите на 
възложителя и постигане на необходимото качество. 
Не е предвидена мярка, която да гарантира своевременната и съобразно 
сроковете по проекта на договора подмяна на материали при 
установяване на несъответствие. 

В техническото предложение не е посочено разпределението на 
човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти, 
участващи в процеса на изпълнение на дейностите по специалности, от 
което е видно, че необходимите ресурси са разпределени равномерно 
във времето; не е предвидена система за взаимозаменяемост и 

1 точка 
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обезпечаване на необходимите специалисти на всяко място и във всеки 
момент. Не е посочен подходящ и съобразен със спецификата на 
дейностите на Възложителя начин за вътрешнофирмена комуникация 
между отделните специалисти, както и с представители на 
Възложителя, липсват предложени мерки, гарантиращи добра 
координация и недопускане неизпълнение или забавяне на конкретни 
задължения. От техническото предложение не е видна процедура за 
осъществяване на контрол върху всяка от дейностите - предмет на 
поръчката. 
Комисията участанови, че в техническото предложение е отразена 
спецификата на обекта, но липсва описание на всеки от видовете СМР, 
контрола по извършването на видовете СМР и контрола по отношение 
на строителните материали. 

Офертата на допуснатия участник беше оценена от комисията по Показателя „Норми при 
непредвидени СМР" (Пннсмр), както следва: 

Участник Предложени норми при непредвидени СМР Оценка 
„Нола 7" ЕООД ЧС: 3,10 2,00 

ДРТ: 80 2,0 
ДРТМ: 17 2,00 
ДСРМ: 7 2,00 
П: 7 2,00 

ЧС + ДРТ + ДРТМ + ДСРМ + п 10 т. 

Офертата на допуснатия участник беше оценена от комисията по Показателя „Цена" (Пц), 
както следва: 

Участник Ценово предложение Оценка 
„Нола 7" ЕООД 144 313.47 лв. без ДДС 50 т. 

Комплексната оценка на участника „Нола 7" ЕООД (Пц + Пмоки + Пннсмр) = 50 + 10 + 1 61 
т. 

Класирането на участниците е: 

Участник Комплексна оценка Място 
„Нола 7" ЕООД 61 т. 1-во 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място 
участник. 

Работата на комисията приключи в 13:25 ч. на 03.07.2015 г. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр, който е неразделна част от цялата 
документация. Протоколът ще бъде представен на възложителя за утвърждаване, след което 
в един и същи ден ще бъде изпратен на участниците и ще бъде публикуван в профила на 
купувача. 


