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

ПРОТОКОЛ№1
Днес, 01.03.2018 г. в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронтофис, се проведе първото заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-0177/01.03.2018 г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по
възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА
КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА КВ.114, 124, 125 И 126 ПО ПЛАНА НА ГР.ЦАРЕВО,
ПОДОБЕКТ: ГЛАВЕН КЛОН 1 ОТ РШ 6 ДО РШ 1.; КЛОН 2, КЛОН 3 , КЛОН 4 И
ПРИЛЕЖАЩИ СКО, в следния състав:
Председател: инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Катя Анестиева – гл. сп. „Планиране” при ОА-Царево;
3.Мария Динкова – гл.юрисконсулт при ОА-Царево.
4. Ирина Тодорова- ст. счетоводител при ОА-Царево;
Резервни членове: Златка Димитрова –гл. счетоводител при ОА-Царево;

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 е депозирана 1 (една) оферта от :
1. „Северни води” ООД, гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови„ бл.38-39, 2-ри
надпартерен етаж, с вх. № 53-01-253/28.02.2018 г. в 13:03 часа;
Не са постъпили оферти след крайния срок.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието, не присъстваха представители на участниците.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното
постъпване, съгласно чл.54, ал.3 от ППЗОП.
1. Оферта на „Северни води” ООД, гр.Бургас:
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Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести
съдържанието ѝ и установи наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”. Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от
членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
С това в 10:30 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 участника за съответствие с критериите за подбор,
поставени от възложителя. Комисията продължи като направи следните
констатации:
Участник „Северни води” ООД, гр.Бургас
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя за
личното състояние на участниците и критериите за подбор посочени в обявлението
на обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в
документацията за участие, комисията установи следното:
1.

Пропуски и несъответствия в ЕЕДОП:

1.1
В Част II, раздел А от представения ЕЕДОП не е отговорено на въпроса: Ако
е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък
на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр.
съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)
1.2
В част IV: Критерии за подбор, в Раздел А „Годност“, въпрос № 1 не е
посочена информация, относно съответните търговски регистри, в който участника е
вписан.
1.3
В част IV: „Критерии за подбор”, участникът е попълнил Раздел α:
„Общо указание за всички критерии за подбор”, което е неприложимо.
Възложителят не е посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че
икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част
IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV.
1.4
В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и
професионални способности”, т. 2 участникът е декларирал информация относно
техническите лица, които ще използва при извършване на строителството. За
техническия ръководител инж.Гаро Бимен Маркрарян е посочени, че има стаж от
2010 г. до момента със „Северни води“ООД. Участникът не е декларирал дали
посоченият експерт притежава опит като технически ръководител мин. 3 години. От
така изложената информация Комисията не може да установи дали предложеният за
техническия ръководител инж.Гаро Бимен Маркрарян отговаря на изискванията на
Възложителя.
1.5
В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и
професионални способности”, т. 2 участникът е декларирал информация относно
техническите лица, които ще използва при извършване на строителството.Комисията
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установи, че в ЕЕДОП на участника не е декларирано обстоятелството, че има на
разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта, необходимия брой
квалифицирани строителни работници, съобразено с видовете работи, които
подлежат на извършване. Констатираната липса на декларирана информация прави
обективно невъзможна преценката на комисията дали е налице съответствие на
декларираната информация за изпълнение на строителните дейности с изискванията
на възложителя.
1.6
В част IV: „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и
професионални способности”, т. 2) Дружеството е декларирало информация за
техническите лица, които ще използва за извършване на строителните работи,
предмет на настоящата процедура, а именно: инж. Мирчо Петров Мавродиев, Юлиан
Георгиев Йоновски и Красимира Драгомирова Хитова. От така изложената
информация Комисията не може да установи наличието на правоотношения между
Дружеството и посочените експерти, както и видът на правоотношенията, ако такива
съществуват. В случай че липсват трудови правоотношения с всеки един от
експертите, Дружеството не е предоставило доказателства, че ще разполага с
ресурсите на третите лица (експертите), както и документи за поетите от тях
задължения.
1.7.

Не е попълнена част VI от ЕЕДОП.

1.8. ЕЕДОП е подписан само от управителя Димитър Пантелеев. Съгласно чл. 40,
ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са лицата, които представляват
участника, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника
и други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го
лица, членовете на управителните или надзорните органи. След справка в Търговския
регистър, комисията констатира, че дружеството се управлява от Димитър
Пантелеев, а като съдружници са посочени управителят и още едно лице: Росица
Кольова Пантелеева. В случая, съдружникът се явява лице по чл. 40, ал. 1, т. 3 от
ППЗОП, т.е. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
Участникът следва да представи ЕЕДОП, подписан от всички задължени лица по
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съобразно разпоредбите на чл. 40 и 41 от ППЗОП.

2.ЕЕДОП от инж.Мирчо Петров Мавродиев
2.1. В Част II, раздел А от представения ЕЕДОП е отговорено на въпроса “Само в
случай че поръчката е запазена : икономическият оператор защитено предприятие ли е или
социално предприятие , или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на
програми за създаване на защитени работни места?, което е неприложимо.
2.2. В част IV: „Критерии за подбор”, участникът е попълнил Раздел α: „Общо
указание за всички критерии за подбор”, което е неприложимо. Възложителят не е
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият
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оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част IV, без да трябва
да я попълва в друг раздел на част IV.
2.3. Не е попълнена част VI от ЕЕДОП.
3.ЕЕДОП от Юлиан Георгиев Йоновски
3.1. В Част II, раздел А от представения ЕЕДОП е отговорено на въпроса “Само в
случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие
ли е или социално предприятие , или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на защитени работни места?, което е
неприложимо.
3.2. В част IV: „Критерии за подбор”, участникът е попълнил Раздел α: „Общо
указание за всички критерии за подбор”, което е неприложимо. Възложителят не е
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият
оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част IV, без да трябва
да я попълва в друг раздел на част IV.
3.3. Не е попълнена част VI от ЕЕДОП.
4.ЕЕДОП от Красимира Драгомирова Хитова
4.1. В Част II, раздел А от представения ЕЕДОП е отговорено на въпроса “Само в
случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли
е или социално предприятие , или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на защитени работни места?, което е
неприложимо.
4.2. В част IV: „Критерии за подбор”, участникът е попълнил Раздел α: „Общо
указание за всички критерии за подбор”, което е неприложимо. Възложителят не е
посочил в обявлението и в документацията за поръчката, че икономическият
оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част IV, без да трябва
да я попълва в друг раздел на част IV.
4.3. Не е попълнена част VI от ЕЕДОП.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването
на протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и
факти, и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
заявления за участие.
Същата възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени
от участника. 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.
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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.
Настоящият протокол е изготвен на 07.03.2017 г. 15:28 часа
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Председател: инж. Златинка Кирякова – …………………………………..
Членове: 1. Илина Ангелова – ………………………………………
2. Катя Анестиева – ………………………………………
3.Мария Динкова – ………………………………………
4. Ирина Тодорова-……………………………………….
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД.
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