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

ПРОТОКОЛ№1
Днес, 08.10.2019 г. в 10:00 часа, в административната сграда на Община Царево фронт-офис, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, гр. Царево, в кабинета на „Отдел
Правен“, се проведе първото заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД01-636/08.10.2019 г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустройство и паркоустройство
на площадно пространство около културен дом гр. Ахтопол, находящ се в УПИ
III-100, кв.24, идентичен с ПИ 00878.501.100 по КК на гр. Ахтопол, община
Царево“, в следния състав:
Председател: инж. Златинка Кирякова - гл. инженер на Община Царево
Членове: 1. Мария Динкова – гл. юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Мила Стоянова – директор дирекция „АПОБФ” при Община
Царево;
3. арх. Даниел Калудов – гл. архитект на Община Царево;
4. Николай Дойчев – външен експерт, включен в списъка по
чл.229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под № ВЕ 2077;
5. Катя Анестиева – гл. спец. „Планиране“ при Община Царево;
6. Ирина Камбурова-Тунтева – външен експерт - правоспособен
юрист.
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 2 (две) оферти, от следните участници:
1. „БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. София,
ул. Княз Борис I, №81, ет. 1, ап. 4 и адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. Ал.
Стамболийски №3, вход офисен, ет. 5, представлявано от Тодор Златаров, с оферта с
вх.№ 53-01-1506/07.10.2019 г. 15:35 часа.
2. ДЗЗД „АГАТОПОЛ“, с адрес за кореспонденция гр. Шумен, ул. Алеко
Константинов №8, представлявано от инж. Димо Димов, участници в обединението:
„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД, със седалище и адрес на управление, гр.
Шумен, ул. Алеко Константинов №8 и „ЗЕБРА“ ООД, със седалище и адрес на
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управление, гр. Аксаково, обл. Варна, местност Варненски път, имот 039002, с оферта
с вх.№ 53-01-1507/07.10.2019 г. 16:18 часа.
Не са постъпили оферти след крайния срок.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието присъства инж. Атанас Пехливанов, представител на единия от
участниците в ДЗЗД „АГАТОПОЛ“, а именно „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО
МОРЕ“ АД, упълномощен с пълномощно.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване,
съгласно чл.54, ал.3 от ППЗОП.
1. Оферта на „БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД:
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
техническото предложение на участника и
параметри. На основание чл. 54, ал.
„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД,
ценови параметри.

от членовете на комисията, подписаха
плика с надпис „Предлагани ценови
5 от ППЗОП, представителя на
подписа плика с надпис „Предлагани

2. Оферта на ДЗЗД „АГАТОПОЛ“:
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 на участника и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри.
С това в 10:55 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:
1.

Участник БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД:

По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия,
непълноти и/или липса на информация 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
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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 БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД:
1.1.1. В част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, „Вписване в съответен
професионален регистър“, е посочено, че участникът притежава Удостоверение №IVTV 008726, четвърта група, строежи от първа до пета категория, издадено от Камарата
на строителите, валидно до 30.09.2019 г.
На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията реши, БУЛЕЛЕКТРИКС“
ООД, да представи нов ЕЕДОП, в който :
1.1.2. В част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, „Вписване в съответен
професионален регистър“, да посочи, че притежава валидно към момента
Удостоверение от Камарата на строителите.
2. Участник ДЗЗД „АГАТОПОЛ“:
2.1.1. В част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, „Вписване в съответен
професионален регистър“, в ЕЕДОП на ДЗЗД „АГАТОПОЛ“ и ЕЕДОП на „ЗЕБРА“
ООД е посочено, че участникът притежава Удостоверение №IV-TV 007751, четвърта
група, строежи от първа до пета категория, Контролен талон №IV-TV03, издадено от
Камарата на строителите, но не е посочена датата на неговата валидност.
На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията реши, ДЗЗД „АГАТОПОЛ“
и „ЗЕБРА“ ООД, да представят нов ЕЕДОП, в който :
2.1.2. В част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, „Вписване в съответен
професионален регистър“, да се посочи, датата на валидност на Удостоверение от
Камарата на строителите, издадено на името на „ЗЕБРА“ ООД.
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.
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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 17.10.2019 г. 16:30 часа.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Председател:

инж. Златинка Кирякова – .....................................................

Членове:
1. Мария Динкова – ..................................................................
2. Мила Стоянова – ...................................................................
3. арх. Даниел Калудов– ……………………………………..
4. Николай Дойчев /външен експерт/ ……………………..
5. Катя Анестиева – …………………………………………...
6. Ирина Камбурова-Тунтева /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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