Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ
Днес, 29.11.2017 г. от 14:00 часа на основание заповед № РД-01-663/29.11.2017 г. на Кмета на
Община Царево, комисия в състав:
Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Катя Анестиева – гл. спец. „Планиране” при ОА-Царево;
3. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
4. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево
се събра, да разгледа и оцени постъпилите оферти по обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.1 от
ЗОП /събиране на оферти с обява/ с предмет: “Частично изпълнение на строително-монтажни
дейности до кота -0,45 за обект: ”Разширение и реконструкция на съществуваща сграда на
Община Царево с РЗП-1268.97 кв.м“.
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
В първоначално обявения срок за подаване на оферти – 28.11.2017 г. 17:00 часа, са постъпили
оферти от следните участници:
1. „Трансстрой Еко” ООД, гр.Бургас, ул. Проф. Асен Златаров №50, ет. 2, с вх. № 53-011838/28.11.2017 г. в 10:24 часа;
2. „К Билдинг“ ЕООД, гр.Царево, ул. Хан Аспарух № 32, с вх. № 53-01-1839/28.11.2017 г. в
12:59 часа;
3. „Билдингбо“ ЕООД, гр.Бургас, ул. Христо Ботев № 93, ет. 2, с вх. № 53-01-1847/28.11.2017 г.
в 14:00 часа.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване, като след
отварянето им съгласно чл. 97, ал.3 от ППЗОП бяха обявени ценовите предложения на
участниците, а именно:
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1.

2.

3.

„Трансстрой Еко” ООД, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 140 052. 81
(сто и четиридесет хиляди и петдесет и два лева и 81 ст.) без ДДС и с включени 10 %
непредвидени разходи.
„К Билдинг“ ЕООД, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 121 081. 51 (сто и
двадесет и една хиляди и осемдесет и един лева и 51 ст.) без ДДС и с включени 10 %
непредвидени разходи.
„Билдингбо“ ЕООД, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 143 779, 39 (сто
четиридесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и 39 ст.) без ДДС и с
включени 10 % непредвидени разходи.

С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
След което, комисията пристъпи към подробно разглеждане на офертите, като установи
следното:

1. „Трансстрой Еко” ООД, гр.Бургас
Участникът има представени всички необходими документи и отговаря на
предварително обявените от възложителя изисквания, поради което Комисията допуска
същия до по- нататъшно участие.
2. „К Билдинг“ ЕООД, гр. Царево
1. В Образец №7 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението:
1.1. За Технически ръководител е посочен - Гроздан Живков Кръстев, със средно
специално образование.
Т.е. не са спазени изискванията на Възложителя, Техническият ръководител да е лице с
висше образование или еквивалентна, специалност „Строителство на сгради и съоръжения”,
„Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентна; да притежава минимум 5 (пет)
години опит по специалността; както и да е участвал като технически ръководител при
изпълнението на минимум 1 (един) обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на
обществената поръчка.
1.2. За посоченото лице за позиция Геодезист – Деляна Димова Димова, не е посочен №
на диплома и учебно заведение, както и годината на дипломиране. Също така не е описано
дали притежава минимум 3 (три) години опит по специалността; както и дали е участвало на
подобна позиция в екипа за изпълнение на минимум 1 (един) обект с предмет, идентичен или
сходен с предмета на обществената поръчка.
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1.3. За Координатор по безопасност и здраве в строителството е посочен – Павлин
Петров Гандиев, със средно специално образование.
Т.е. не са спазени изискванията на Възложителя, Координаторът по безопасност и здраве в
строителството, да е лице с висше образование; степен „Магистър” или „Бакалавър” или
еквивалентна, както и не е посочено дали е участвал в екип на подобна позиция в
изпълнението на минимум 1 (един) обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на
обществената поръчка.
1.4. За Експерт „Контрол по качеството” е посочен – Николай Матеев Матеев, със средно
специално образование.
Т.е. не са спазени изискванията на Възложителя, експертът „Контрол по качеството”, да е
лице с висше образование; степен „Магистър” или „Бакалавър” или еквивалентна; да
притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или
еквивалентна; да е участвал на подобна позиция в екипа за изпълнение на минимум 1 (един)
обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
3. „Билдингбо“ ЕООД, гр.Бургас“
1. Участникът не е представил Удостоверение за вписване в ЦПРС или валиден
еквивалентен документ.
2. Участникът не е представил заверено копие на застраховка „Професионална
отговорност“.
3. Участникът не е представил сертификат в областта на строителството по стандарт EN
ISO 9001:2008/2015 Система за управление на качеството или еквивалентен.
4. Участникът не е представил сертификат в областта на строителствтото по стандарт EN
ISO 14001:2004/2015 Система за управление на околната среда или еквивалентен.
5. В представения Образец №6 – Списък на строителството, което е идентично или сходно
с предмета на обществената поръчка, липсват данни за изпълнен минимум 1 обект с дейности с
предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 години, считано от
крайната дата за подаване на офертата.
6. В представения Образец №7 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, липсват поименни данни
за персонала и ръководния състав, както и професионалната компетентност на лицата.
7. В представения Образец №8 – Декларация за съоръженията и техническото оборудване,
които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, липсват данни за съоръженията и
техническото оборудване, с които ще се извършва строителството.
Въз основа на направените констатации Комисията реши, че допуска до по-нататъшно
участие, участника „Трансстрой Еко” ООД, гр. Бургас, тъй като има представени всички
необходими документи и отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания.
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На основание чл. 195 от ЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП и
вземайки предвид горните констатации Комисията реши да изиска от:

1. „К Билдинг“ ЕООД, гр. Царево
1. Да посочи за Технически ръководител лице, което притежава висше образование или
еквивалентна, специалност „Строителство на сгради и съоръжения”, „Промишлено и
гражданско строителство” или еквивалентна; да притежава минимум 5 (пет) години опит по
специалността; да е участвал като технически ръководител при изпълнението на минимум 1
(един) обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
2. За посоченото лице за позиция Геодезист – Деляна Димова Димова, да предостави
следната информация: № на диплома и учебно заведение, както и годината на дипломиране,
данни за минимум 3 (три) години опит по специалността, както и дали е участвало на подобна
позиция в екипа за изпълнение на минимум 1 (един) обект с предмет, идентичен или сходен с
предмета на обществената поръчка.
3. Да посочи за позицията Координатор по безопасност и здраве в строителството лице,
което да притежава висше образование; степен „Магистър” или „Бакалавър” или
еквивалентна, и което е участвало в екип на подобна позиция в изпълнението на минимум 1
(един) обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
4. Да посочи лице за позицията експерт по „Контрол по качеството”, лице, което да е с
висше образование; степен „Магистър” или „Бакалавър” или еквивалентна; да притежава
правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентна, както и
да е участвал на подобна позиция в екипа за изпълнение на минимум 1 (един) обект с предмет,
идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

2. „Билдингбо“ ЕООД, гр.Бургас“
1. Участникът трябва да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС
или валиден еквивалентен документ.
2. Участникът трябва да представи заверено копие на застраховка „Професионална
отговорност“.
3. Участникът следва да представи сертификат в областта на строителството по стандарт
EN ISO 9001:2008/2015 Система за управление на качеството или еквивалентен.
4. Участникът следва да представи сертификат в областта на строителствтото по стандарт
EN ISO 14001:2004/2015 Система за управление на околната среда или еквивалентен.
5. Към Образец №6 – Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета
на обществената поръчка, да представи данни за изпълнен минимум 1 обект с дейности с
Протокол № 1 /29.11.2017 г .

“Частично изпълнение на строително-монтажни дейности до кота -0,45 за обект:
”Разширение и реконструкция на съществуваща сграда на Община Царево с РЗП1268.97 кв.м“
Страница 4 от 5

предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 години, считано от
крайната дата за подаване на офертата.
6. Към Образец №7 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете
на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, да представи поименни данни за
персонала и ръководния състав, както и професионалната компетентност на лицата.
7. Към Образец №8 – Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще
бъдат използвани за изпълнение на поръчката, да посочи данни за съоръженията и
техническото оборудване, с които ще се извършва строителството.
Съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия
протокол участниците „К Билдинг“ ЕООД, гр. Царево и „Билдингбо“ ЕООД, гр.Бургас,
следва да представят на комисията 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 офертите.
Същата възможност се прилага и за подизпълнителите, посочени от участника. Участникът
може да замени подизпълнител, когато е установено, че подизпълнителят не отговаря на
условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
Документите да се представят в запечатан непрозрачен плик 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 08.12.2017 г. в 10:00 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:
Председател: Николай Христов /п/
Членове: Илина Ангелова /п/
Катя Анестиева /п/
инж. Златинка Кирякова /п/
Златка Димитрова /п/
Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
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