ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОТОКОЛ№ 2
УЧАСТНИК № 1:"РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ"ЕАД гр. Варна, ЕИК 203068713
Поради обстоятелството, че в плик №1 - „Документи за подбор” на Участника
Обединение "РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ"ЕАД и след провеждане на процедурата по чл. 68, ал.
7 – 10 ЗОП липсват изискуеми документи - Справка (Приложение №5) за изпълнено
строителство, през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за
подаване на офертата, Списък на собствената и наета строителна техника, на разположение за
изпълнението на поръчката (Приложение №7), Списък на екипа от ключови експерти за
изпълнение на поръчката и Валиден сертификат за внедрена система за управление на
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от
акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството; а представените списък
с документи, съдържащи се в офертата и документ за внесена гаранция не отговарят на
предварително обявените условия на възложителя, Комисията единодушно реши:
Да предложи на възложителя, участникът "РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ"ЕАД да бъде
отстранен на основание чл. 69, ал. 1 и т. 1 и 3 от ЗОП.
Съгласно чл. 68, ал. 10 ЗОП, да не бъдат разглеждани документите в плик №2:
„Предложение за изпълнение на поръчката” на Участника "РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ"ЕАД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОТОКОЛ№ 3
УЧАСТНИК № 2: "ДЖИ ПИ ГРУП" ООД гр. София, ЕИК 131124561
На основание направените констатации, комисията взе единодушно
РЕШЕНИЕ:
Комисията установи, че обосновката по чл. 70, ал. 1 ЗОП на участника „Джи пи груп”
ООД не съдържа обективни обстоятелства, обосноваващи предложение по показателя П1-2 –
„Срок за реакция при отстраняване на дефекти“, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно
от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,
поради което на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП предлага участника „Джи пи груп” ООД за
отстраняване от процедурата.
УЧАСТНИК № 4: "МЕГА ИНВЕСТ ХОЛД"ЕООД гр. Дупница, ЕИК 109514979
На основание направените констатации, комисията взе единодушно
РЕШЕНИЕ:
Комисията установи, че обосновката по чл. 70, ал. 1 ЗОП на участника „Мега инвест
холд” ЕООД не съдържа обективни обстоятелства, обосноваващи предложение по показателя
П1-2 – „Срок за реакция при отстраняване на дефекти“, което е с повече от 20 на сто поблагоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия
показател за оценка, поради което на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП предлага участника „Мега
инвест холд” ЕООД за отстраняване от процедурата.

ОБЕДИНЕНИЕ "ПЪТИЩА ЦЕНОВО":
Показател
П1
П2

Точки
100
100

