МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
ПРОТОКОЛ № 1.1
За oiBiLjи я не на офертите за участие в открита процедура по реда начл. 54 и следващи от
Правилник зи прилагане на Закона за обществените поръчка (ППЗОП) за възлагане на
обществена гю >|ьчка с предмет: „Определяне на цзнълнител за изработване на технически
проект и crpi]'i телство /инженеринг/ на обект: „Довезвдащи пътищ а (локали), осигуряващ и
ДОСТЪП/врЪШ на засегнатите имоти до/от реконструиращ ото се трасе на път 11-86, в
участъка “П i( фдив-Асеновград1“ от км 14+860 до км 25+150“.
На 21.0; .'2019 г., в 14:00 часа в Зала № 702, VII-ми етаж в административната сграда на
Агенция „Пъпii инфраструктура” (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-598 от 21.05.2019 г.
на Георги TejjiQ й ск и - Председател на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 51
^цт 10.04,2С 19! I на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за
’\ криване на щ оцедурата с горепосочения предмет, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за
обществен -ш!! оръчки (ЗОП), се състоя открито заседание на комисия в състав:
1. Лоре Е дева - юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Антон Цинев - главен експерт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. инж, ] гя Янева - главен експерт в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
4. Мар||д Дичева - главен експерт в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
5. инж, Ь £1ЯНанчева - главен специалист в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
Резервна ленове:
1. ИНЖ. у. рияна Бойчева - младши експерт в дирекция УСИП;
Павлова - главен специалист в дирекция ОППО
2. Ha raj
Поради #1 ;ьствие на редовния член инж. Мая Нанчева - главен специалист в дирекция
УСИП, уЧ{|.С'1ГИ('' в заседанието на комисията взе резервният член инж. Марияна Бойчева - младши
експерт в ,2 ире Ущя УСИП.
ПолученДОп С оферти са предадени на председателя на комисията с протокол, съгласно чл. 48,
ал. 6 от ПГ1130]
Преди о+врр1я не на офертите, комисията се запозна обстойно с утвърдената от Възложителя
документацщ! за обществената поръчка, както и с начина на оценяване на офертите на
участници ге. Съгласно документацията обществената поръчка се възлага въз основа на
„икономичесК! най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз
основа на :«;р||п фий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал, 2, т. 1 от ЗОП.
В сро-са; фределен за получаване на оферти в обявлението, 20.05,2019 г., 17:30 ч. в
деловодство] 'о га АПИ е депозирана 1 (една) оферта, а именно:
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He са пI )стъпили оферти за участие в настоящата процедура след крайния срок.
П реде, щтелят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на заповедта на
Възложат :л:; а назначаване на комисия.
Сл< д е : 1то получиха списъка с участника и представената оферта, всички членове на
комисията Ш ш исаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, неразделна част от настоящия
протокол
. При от&аряне на офертата в 14:00 часа на 21.05.2019 г., не присъстваха представители от
участника вяD но
: от приложения Присъствен лист (Приложение № 1 към настоящия Протокол),
В к з т , щение на чл. 54, ал. 21 и ал. 4 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на
офертата, от вести съдържащите се документи в опаковката, представена от участника, и
провери за о:гР
гделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след
което трима ст членовете на комисията подписаха плика е надпис „Предлагани ценови
параметри“ и ехническото предложение на участника.
След № ършване на горепосочените действия на основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП в 14:30
приключи Ulj'fi чната част от заседанието на комисията,
Komhi::i та взе решение плика, на участника е надпис „Предлагани ценови параметри“ да
бъде съх] т к фн в каса, а всички други документи съгласно Заповедта за назначаване на
f Емисията lie процедурата в стая 817, на етаж V lII-и в административната сграда на
Л :

ВЪЗЛОЖИТЕЛ!

та продължи своята работа в закрито заседание, на което председателят запозна
Ко] т
членовете ки! ф м исията е правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по
процедурата!
След :к,1то бе създадена организация на работа, председателят закри заседанието.
НаотОя гдят протокол е съставен и подписан на 23.05.2019 г.
Прия!>з сение:
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ПРОТОКОЛ № 1.2
Съсга к н на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Опредтцне на изпълнител за изработете на технически проект и строителство
/инж етщтг/ на обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на
засегтт |т е имоти до/от реконструиращото се трасе на път Н-86, в участъка “ПловдивАсет т р гр“ от км 14+860 до км 25+150
Н< 28.05.2019 г., Стая № 817, VIII-ти етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура”
(АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-598 от 21.05.2019 г. на Председателя на Управителния
съвет (УШ на АПИ, във връзка с Решение 51 от 10.04.2019 г. на Председателя на УС на АПИ за
откр: iBiiH з на процедура с горепосочения предмет, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за
обще ствфите поръчки (ЗОП), се състоях закрито заседание на комисия в състав:
1„ J ора Бадева - юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. i нтон Динев - главен експерт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3 „| I еж. Петя Янева - главен експерт в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
4. ; 11арина Дичева - главен експерт в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
5. I I X Мая Нанчева - главен специалист в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
Р зррвни членове:
анж. Марияна Бойчева - младши експерт в дирекция УСИП;
i [аталия Павлова - главен специалист в дирекция ОППО.
Редс зият член инж. Мая Нанчева - главен специалист в дирекция УСИП, се запозна с
учасш.||!а чиято оферта беше отворена в проведеното на 21.05.2019 г. открито заседание:, както и с
Про'.го]а|![о : № 1.1 от 23.05.2019 г.., след което подписа декларация по чл. 51, ал. 8 и 13 от ППЗОП,
В Ъ В 1: ip 'llj I ЗК$ с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Е|а. снование чл. 54, ал. 7 о г ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на документите по
чл. Ъ9, |5. 2 ППЗОП за съответствие с изискванията на възложителя за лично състояние и критерии
за подй оЬ1
О д извършената проверка на документите, съдържащи се в представената опаковка от
уч аст н а, комисията направи следните констатации, относно съответствието на документите по
чл. .9, щ 2 от ППЗОП с изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор,
.
както 4п :два:
i;

Ча участника „ИСА 2000“ ЕООД,. комисията констатира следното:

i | I piедставения еЕЕДОП в Част III: Основания за изключване, Раздел Г, графа „Специфични
la ени основания за изключване“ е деклариран отговор „НЕ“, като в същото време по-долу са
нацпо!<
и специфичните национални основания за изключване по т. 9 от „Указания за попълване
изб! 0:1
ЙП
към участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка“ от
на Ш|£
докумф!:II г,тцията. След преглед на същите комисията установи, че от така декларираните; основания
липсвг|;г
I
Информация относно присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213 а - 217, чл. 219 ■■252
и чл. 315 а - 260 от НК.
;
частникът регистриран ли е в юрисдикция с преференциален данъчен режим, като в случай,
че е perгистриран се посочва къде.
частникът контролирано лице ли е от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален
дан :.ч ь}режим, като се посочват контролиращите лица и къде са регистрирани същите.
частникът попада ли в изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отн hi срия с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
1

контролиийаните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). В
случай е попада в някоя от приложимите хипотези на посочената разпоредба се посочва
конкретн .та точка от чл, 4,
1, фтникът свързано лице ли е с друг участник в същата процедура.
формация относно липса или наличие на обстоятелствата по чл. .69 от Закона за
прошвед иствие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).
:5
следт
графг
обсттш

едвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП участникът
представи нов еЕЕДОП, в който в Част Ш : Основания за изключване, Раздел Г,
Специфични национални основания за изключване“ да бъдат декларирани
iicmeama, съгласно изискването на Възложителя, посочено по-горе.

Bln' основа на изложените по-горе констатации, на основание разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от
ППЗОП, *рмисията предоставя Eta участника 5 (пет) работни дни от датата на получаването на

наетсияию я Протокол за представяне на нов еЕЕДОП-и и/или други документи, които съдържат
а и/или допълнителна информация.
С т ите следва да бъдат входирани в деловодството на АПИ, адресирани до председателя на
комиемш Място на представяне: Деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, София 1606,
буЛ. IVl.iTк жония № 3s V-ти етаж.
д в ументите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва пълното
паим Ш >
:1 ание на настоящата процедура, както и наименование, адрес, телефон и факс на участника,
който Гр|дставя изисканите от комисията допълнителни документи.
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След извършване на описаните действия, комисията приключи работата на този етап от
процеду? ага.
Н. кл;о. 1цият протокол е подписан от членовете на комисията на 28.05.2019 г.
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