РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ№1
Днес, 08.05.2019 г. в 10:00 часа в заседателната зала, в сградата на Община
Царево, фронт-офис, се проведе първото заседание на Комисията, назначена със
Заповед № РД-01-272/08.05.2019 г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на
процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ.
„ПРЕОБРАЖЕНСКА“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. „МИХАИЛ ГЕРДЖИКОВ“ ДО УЛ. „ЛЮБЕН
КАРАВЕЛОВ“ ГР.ЦАРЕВО“ ОБЩИНА ЦАРЕВО”, в следния състав:

Председател: Георги Стоянов – зам. кмет на Община Царево
Членове: 1. Мария Динкова – гл. юрисконсулт при ОА-Царево;
2. инж. Златинка Кирякова - гл. инженер на Община Царево
3. Мила Стоянова – директор дирекция „АПОБФ” при Община Царево;
4. Златка Димитрова - гл. счетоводител на Община Царево
5. арх. Даниел Калудов – гл. архитект на Община Царево;
6. Валентин Петков – външен експерт, включен в списъка по чл.229, ал.
1, т. 17 от ЗОП под № ВЕ 376
Комисията започна работа след получаване на представените оферти и
протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.
До определеното в Обявлението време за подаване на оферти в деловодството
на Общината, са депозирани 4 (четири) оферти от следните участници:
1. „Пътни строежи 2001“ АД, със седалище и адрес на управление, гр. Бургас,
ул. Гладстон 10 № 170, представлявано от Диляна Костурова, , с вх.№ 53-01582/07.05.2019 г. 10:42 часа.
2. „Щрабаг“ ЕАД, със седалище и адрес на управление, гр. София, район
Илинден, ул. Кукуш № 1, представлявано от Златин Диков, в качеството му на член
на Съвета на директорите и Йоханес Куглер, в качеството му на член на Съвета на
директорите, , с вх.№ 53-01-598/07.05.2019 г. 14:50 часа.
3. „Автомагистрали – Черно море“ АД, със седалище и адрес на управление,
представлявано от Димо Димов, адрес: гр. Шумен, ул. Алеко Константинов № 8, с
вх.№ 53-01-599/07.05.2019 г. 15:14 часа.
4. „Бургаспътстрой“ АД, със седалище и адрес на управление, гр. Бургас, ул.
Цариградска №30, представлявано от Филип Маркулиев, с вх.№ 53-01-600/07.05.2019 г.
16:36 часа.
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Не са постъпили оферти след крайния срок.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието присъства Борислав Борисов, представител на „Щрабаг“ ЕАД,
упълномощен с пълномощно. За останалите участници, нямаше представители.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване,
съгласно чл.54, ал.3 от ППЗОП.
1. Оферта на „Пътни строежи 2001“ АД:
Комисията
отвори
запечатаната
непрозрачна
опаковка,
оповести
съдържанието
й
и
установи
нaличието
на:
- отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
- заявление, съдържащо: опис на представените документи - Приложение № 1,
Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при
спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679) по образец Приложение № 3, СД с надпис ЕЕДОП,
Техническо предложение, представено както на хартия, така и на СД и Декларация,
че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по образец Приложение № 5.
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри. На
основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, представителя на „Щрабаг“ ЕАД, подписа плика с
надпис „Предлагани ценови параметри.
2. Оферта на „Щрабаг“ ЕАД:
Комисията
отвори
запечатаната
непрозрачна
опаковка,
оповести
съдържанието
й
и
установи
нaличието
на:
- отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
- заявление, съдържащо: опис на представените документи - Приложение № 1,
СД с надпис ЕЕДОП, Договор за лабораторни услуги и лабораторни изпитвания,
Декларации за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при
спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679) по образец Приложение № 3, Техническо предложение,
представено както на хартия, така и на СД и Декларация, че при изготвяне на
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - по образец Приложение
№ 5, Декларация за конфиденциалност на офертата по чл. 102 от ЗОП.
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри.
3. Оферта на „Автомагистрали – Черно море“ АД:
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Комисията
отвори
запечатаната
непрозрачна
опаковка,
оповести
съдържанието
й
и
установи
нaличието
на:
- отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
- заявление, съдържащо: опис на представените документи - Приложение № 1,
СД с надпис ЕЕДОП, Постановление за налагане на обезпечителни мерки
Декларации за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при
спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679) по образец Приложение № 3;
- Техническо предложение, представено както на хартия, така и на СД и
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията
на труд - по образец Приложение № 5.
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри. На
основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, представителя на „Щрабаг“ ЕАД, подписа плика с
надпис „Предлагани ценови параметри.
4. Оферта на „Бургаспътстрой“ АД:
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести съдържанието
й
и
установи
нaличието
на:
- отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
- заявление, съдържащо: опис на представените документи - Приложение № 1,
СД с надпис ЕЕДОП, Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка
на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) по образец Приложение № 3, Техническо
предложение, представено както на хартия, така и на СД и Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - по образец
Приложение № 5, Декларация за конфиденциалност на офертата по чл. 102 от ЗОП.
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри. На
основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, представителя на „Щрабаг“ ЕАД, подписа плика с
надпис „Предлагани ценови параметри.
С това в 11:15 часа приключи публичната част от заседанието на комисията.
ІІ. Проверка на представените от участниците „Документи за подбор”.
Комисията продължи работата си в закрито заседание, за разглеждане на
документите за подбор на участниците по реда на тяхното постъпване за съответствие с
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията направи следните
констатации:
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1. Участник „Пътни строежи 2001“ АД:
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия,
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по
чл.39, ал.2 ППЗОП, с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в документацията за
участие и обявлението за обществена поръчка, като в настоящия протокол и на
основание чл.54, ал.8 от ППЗОП ги описва изчерпателно, и за които констатации
следва да се представят нов ЕЕДОП, или допълнителни документи, или информация
в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола, както следва:
1.1.За ЕЕДОП на „Пътни строежи 2001“ АД:
1.1.1. В част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: „Схеми за осигуряване на
качеството и стандарти на екологично управление“ относно „Сертификати от
независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качество“, са
описани Сертификат №QMS/181069/BG/R и Сертификат №EMS/181070/BG/R, като не
е уточнено дали същите съответстват на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, съгласно
изискването на възложителя участниците да прилагат система за управление на
качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или
еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с
обхват, аналогичен с обхвата на поръчката и система за опазване на околната среда,
сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен
сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват,
аналогичен с обхвата на поръчката.
1.1.2. В Част IV: Критерии за подбор, участникът не е посочил, че разполага
Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните
лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на обекта.
На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията реши, че „Пътни строежи
2001“ АД, следва да представи нов ЕЕДОП, в който :

1.1.1. В част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: „Схеми за осигуряване на
качеството и стандарти на екологично управление“ относно „Сертификати от
независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качество“, да е
видно, че участникът прилага система за управление на качеството, сертифицирана
съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от
органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на
поръчката и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт
БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени
в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, като изпише
срещу съответните номера на сертификати за коя система отговарят.
1.1.2. В Част IV: Критерии за подбор, участникът следва да посочи, че
разполага Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните
лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на обекта.
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2. Участник „Щрабаг“ ЕАД:
2.1.1. При разглеждането на представените документи, Комисията не
констатира несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал.2
от ППЗОП на участника „Щрабаг“ ЕАД, поради което:
Комисията счита, че представените документи, доказват съответствието на
участника с изискванията по чл. 60, ал.1, чл.61, ал.1, т.2 от ЗОП и чл.63, ал.1, т.1 букви
„а”, т.2, т.8, т.10 и т.11 от ЗОП и с изискванията, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и
критериите за подбор. Участникът е изпълнил всички условия, посочени в
обявлението за обществена поръчка и в документацията за възлагане на
обществената поръчка. Поради което Техническото предложение на участника следва
да бъде разгледано в следващо заседание на Комисията.

3.Участник „Автомагистрали – Черно море“ АД:
3.1.1. При разглеждането на представените документи, Комисията не констатира
несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП
на участника „Автомагистрали – Черно море“ АД.
В част ІІІ. Основания за изключване, Раздел Б: Основания, свързани с плащането на
данъци и социалноосигурителни вноски, участникът е отбелязъл, че има задължения,
свързани с данъци и социалноосигурителни вноски, но представя постановление за
налагане на обезпечителни мерки, което представлява мярка за надежност.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1
от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират
неговата надежност, въпреки, наличието на съответното основание за отстраняване. В
случая, с представеното постановление, участникът доказва, че е обезпечил своите
задължения.
Комисията счита, че представените документи от участника „Автомагистрали –
Черно море“ АД, доказват съответствието на участника с изискванията по чл. 60, ал.1,
чл.61, ал.1, т.2 от ЗОП и чл.63, ал.1, т.1 букви „а”, т.2, т.8, т.10 и т.11 от ЗОП и с
изискванията, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и
критериите за подбор. Участникът е изпълнил всички условия, посочени в
обявлението за обществена поръчка и в документацията за възлагане на
обществената поръчка. Поради което Техническото предложение на участника следва
да бъде разгледано в следващо заседание на Комисията.

4.Участник „Бургаспътстрой“ АД:
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия,
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по
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чл.39, ал.2 ППЗОП, с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в документацията за
участие и обявлението за обществена поръчка, като в настоящия протокол и на
основание чл.54, ал.8 от ППЗОП ги описва изчерпателно, и за които констатации
следва да се представят нов ЕЕДОП, или допълнителни документи, или информация
в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола, както следва:
4.1. За ЕЕДОП на „Бургаспътстрой“ АД:
4.1.1. В представения от участника СД /диск/ с надпис ЕЕДОП, липсва записана
информация, налице е празен диск.

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията реши, че „Бургаспътстрой“
АД, следва да представи нов ЕЕДОП, в който :
4.1.1. Да е налице записана информация, относно попълнен ЕЕДОП.

Участниците следва да имат предвид, че съгласно чл.64, ал. 7 от ЗОП,
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки, за
осигруяване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива
сертификати или е нямал възможността да ги получи в съответните срокове
по независещи от него причини. В случаите на чл.64, ал. 7 от ЗОП, участникът
трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на
изискваните.
Съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на
настоящия протокол, участниците, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставената информация, може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за
участие.
Същата възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени
от кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени
подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото
лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на
техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които
могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.
Документите да се представят в запечатана непрозрачна опаковка на адреса
посочен в обявлението: - Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух ” № 36 деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч., лично или чрез упълномощено от тях
лице, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.
Настоящия протокол да се публикува на профила на купувача на Община Царево
и в същия ден да се изпрати на участниците.
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Настоящият протокол е изготвен на 22.03.2019 г. 15:30 часа.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:

Георги Стоянов – .....................................................

Членове:
1. Мария Динкова – ...................................................
2. инж. Златинка Кирякова – ..................................
3. Мила Стоянова – ………………………………..
4. Златка Димитрова – ………………………………
5. арх. Даниел Калудов – ……………………………
6. Валентин Петков /външен експерт/ – ………………………
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
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