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

ПРОТОКОЛ№1
Днес, 03.05.2018 г. в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронтофис, се проведе първото заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01197/01.03.2018 г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по
възлагане на обществена поръчка с предмет: Подмяна на водопровод и сградни
отклонения по ул."Преображенска" гр.Царево; ул."Княз Борис I" кв.Василико
гр.Царево; ул."Аполония" и ул."Тракия" с.Варвара; ул."Черно море" с.Резово;
подмяна канализация и сградни отклонения и водопровод и сградни
отклонения по ул."Липите" с.Синеморец; подмяна на уличен водопровод и
канализация по ул.“Смокиня“ с.Лозенец; подмяна водопроводи по ул.“Свети
Яни“, ул.“Нептун“ и ул."Зеленика" гр.Ахтопол., в следния състав:
Председател: Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;.
Членове: 1. Катя Анестиева – гл. сп. „Планиране” при ОА-Царево;
2. Ирина Тодорова- ст. счетоводител при ОА-Царево;
Резервни членове: Златка Димитрова –гл. счетоводител при ОА-Царево;
Мария Динкова – гл.юрисконсулт 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 са депозирани 2 (две) оферти от :
1. „Стилстрой-комерс“ ЕООД, с.Лозенец, общ. Царево, с вх.№ 53-01578/07.06.2017 г. 15:44 часа.
2. « Пома Груп Бургас» ЕООД, гр.Бургас, ул. Одрин № 50, зона за бизнес «
Аполо», с вх.№ 53-01-578/07.06.2017 г. 15:44 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.
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1. Оферта на „Стилстрой-комерс“ ЕООД:
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”.
2. Оферта на « Пома Груп Бургас» ЕООД:
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 „Стилстрой-комерс“ ЕООД:

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 IV Критерии за подбор, раздел В “Технически и
професионални способности“ са посочени следните техническите лица при
извършване на строителството: инж. Бистра Панайотова Дукова; Валери
Митков Тодоров; Анна Володиева Дочкова-Тодорова; Вълчо Тодоров Димов;
инж.Станислав Добринов Добрев; Тодор Иванов Багрев.
От така изложената информация Комисията не може да установи, кое лице, коя
техническа длъжност ще заема. Няма информация, относно придобитата
образователна и професионална квалификация (номер на диплома за завършено
образование; наличен ли е (от кога до кога) и къде е придобит общия и специфичния
професионален опит.)
Комисията не може да установи, дали предложените технически лица,
отговарят на изискванията на Възложителя.
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Не може да се установи също 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.
1.2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, участникът е декларирал информация относно техническите лица,
които ще използва при извършване на строителството.Комисията установи, че в
ЕЕДОП на участника не е декларирано обстоятелството, че има на разположение
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.
1.3. В Част II, раздел Б от представения ЕЕДОП на въпроса: „Икономическият

оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите
за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени
в част V по –долу“ е отговорено с „НЕ“.
В случай, че технически лица при извършване на строителството: инж.
Бистра Панайотова Дукова; Валери Митков Тодоров; Анна Володиева ДочковаТодорова; Вълчо Тодоров Димов; инж.Станислав Добринов Добрев; Тодор
Иванов Багрев, не са пряко свързани с дружеството (не са наети на трудово
правоотношение), но техният капацитет ще бъде използван при изпълнение на
поръчката, информацията в този раздел следва да бъде коригирана и да бъдат
предоставени отделни ЕЕДОП за всяко едно от лицата.
1.4. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални
способности”, участникът е декларирал, че е извършил строителни дейности с
предмет идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата
на подаване на офертата. Посочените дейности, обаче са с по-малък обем от
този на поръчката.
1.5.

Не е попълнена част VI от ЕЕДОП.



Участник „Пома Груп Бургас“ ЕООД:

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:
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1.1
В
част IV Критерии за подбор, раздел В “Технически и
професионални способности“ са посочени следните техническите лица при
извършване на строителството: инж. Елисавета Тодорова-ВиК инженертехнически ръководител; инж. Константин Сукнаров-контрол по качеството;
Максим Христов –геодезист; Кичка Михайлова Специалист по ЗБУТ и околна
среда.
1.1.1. Относно инж. Елисавета Тодорова-ВиК инженер е посочено , че
притежава опит 28 години, като липсва информация къде и кога е
придобит. 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. Елисавета Тодорова
отговаря на изискванията на Възложителя.
1.1.2. Относно инж. Константин Сукнаров е посочено , че притежава опит 15
години, като липсва информация къде и кога е придобит. Участникът
не е декларирал дали посоченият експерт притежава опит като
специалист контрол на качеството мин. 2 год. От така изложената
информация Комисията не може да установи дали предложеният за
техническия ръководител инж. Константин Сукнаров отговаря на
изискванията на Възложителя.
1.1.3. Относно Кичка Михайлова Специалист по ЗБУТ и околна среда е
посочено , че притежава опит 25 години, като липсва информация
къде и кога е придобит. Липсва и информация относно
образователната квалификация на лицето.
В документацията за обществената поръчка изрично е посочено, че
едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един
експерт, поради което следва да се уточни за коя от двете длъжности, ,
е декларирано, че лицето Кичка Михайлова, ще вземе участие в
поръчката. Съответно на избраната длъжност следва да се посочи опит
като специалист ЗБУТ мин. 2год или образование или квалификация в
областта на опазване на околната среда или еквивалентно, със стаж по
специалността мин. 2 год.
Следва да се посочи и лицето, което ще заеме длъжността
специалист по ЗБУТ или околна среда, в зависимост, за коя от длъжността
се посочи Кичка Михайлова.
Вземайки се предвид горното, Комисията не може да установи, дали
предложените технически лица, отговарят на изискванията на Възложителя.
1.2. Комисията установи, че в ЕЕДОП на участника не е декларирано
обстоятелството, че има на разположение 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
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1.3.
Не може да се установи наличието на правоотношения между Дружеството
и посочените експерти, както и видът на правоотношенията, ако такива съществуват
(трудови или граждански). 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.
1.4. В част IV Критерии за подбор, раздел В “Технически и професионални
способности“ не са декларирани инструментите, съоръженията или
техническото оборудване, който ще бъдат на разположение на участника за
изпълнение на договора.
1.5. В Част II, раздел Б от представения ЕЕДОП на въпроса: „Икономическият

оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите
за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени
в част V по –долу“ е отговорено с „НЕ“.
В случай, че технически лица при извършване на строителството: инж.
Елисавета Тодорова-ВиК инженер-технически ръководител; инж. Константин
Сукнаров-контрол по качеството;
Максим Христов –геодезист; Кичка
Михайлова Специалист по ЗБУТ и околна среда, не са пряко свързани (не са
наети на трудово правоотношение) с дружеството, но техният капацитет ще
бъде използван при изпълнение на поръчката, информацията в този раздел
следва да бъде коригирана и да бъдат предоставени отделни ЕЕДОП за всяко
едно от лицата.
1.6.

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, участниците могат да предоставят 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.
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.
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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 14.05.2018 г. 15:46 часа
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Председател: Илина Ангелова – ………………………………………
Членове: 1. Катя Анестиева – …………………………………………..
2. 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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