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

ПРОТОКОЛ№1
Днес, 08.06.2017 г. в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронтофис, се проведе първото заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01363/08.06.2017 г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет„ПОДМЯНА
УЛИЧНИ
ВОДОПРОВОДИ И СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО УЛ.“КРАЙМОРСКА
С.ЛОЗЕНЕЦ ОТ ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ С.ЛОЗЕНЕЦ – С.ВЕЛИКА;УЛИЦИ
УЛ.“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ И УЛ.“ЧЕРКОВНА“ ГР.ЦАРЕВО,УЛ.“ЧЕРНО МОРЕ“
С.РЕЗОВО И ПОДМЯНА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЯ И
СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО УЛ.“ЛИПИТЕ“ С.СИНЕМОРЕЦ“
, в следния състав:
Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Катя Анестиева – гл. сп. „Планиране” при ОА-Царево;
3. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
4. Златка Димитрова-гл.счетоводител на Община Царево;
Резервни членове: Ина Маврова – 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 е депозирана 1 (една) оферта от :
1. „Стилстрой-комерс“ ЕООД, с.Лозенец, общ. Царево, с вх.№ 53-01914/07.06.2017 г. 16:29 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, с.Лозенец, общ. Царево:
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 10:50 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, с.Лозенец, общ. Царево:
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 вЕЕДОП:
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)?. В същото време е отговорено с „ да“ на въпросът: г) Регистрацията или
сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Отговорът на
този въпрос предполага да е отговорено на основния такъв.
1.2.В Част II, раздел В,
е отговорено положително 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?
В такъв случай, следва да се представи отделно за всеки от съответните
субекти, чийто капацитет ще се използва, надлежно попълнен и подписан от тях
ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от
настоящата част и от част III.
1.3. Част III, раздел А, не е попълнена от участника относно, това дали са
налице, основания, свързани с наказателни присъди.
Посочените обстоятелства се явяват абсолютна пречка за участие в
процедури за възлагане на обществени поръчки, поради което наличието или
липсата на такива обстоятелства задължително се декларира в ЕЕДОП,
независимо дали са посочени изрично от възложителя.
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1.4. Част III, раздел Г от представения ЕЕДОП не е попълнена от участника
относно, това дали са налице специфични национални основания за изключване,
които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената
поръчка, както и дали са предприети мерки за реабилитиране по своя инициатива, в
случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване.
Съгласно чл. 67 при подаване на оферта участникът декларира липсата на
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне
на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Следва да се отбележи, че Специфичните национални основания за
отстраняване, съгласно ЗОП са:
1.
Осъждане за престъпления
чл.254а-260 от НК.

по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и

2.
Наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.44 от ДР на ЗОП между
участници в обществената поръчка.
3.
Забрана за участие в процедура за обществена поръчка на лица , за
които е налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
Посочените обстоятелства се явяват абсолютна пречка за участие в
процедури за възлагане на обществени поръчки, поради което наличието или
липсата на такива обстоятелства задължително се декларира в ЕЕДОП,
независимо дали са посочени изрично от възложителя.
1.5. Част IV, раздел А, въпрос №2 е приложим само за поръчки за услуги.
Същият не следва да се попълва в настоящия случай.
1.6. Част IV, раздел В, въпроси №5, № 11 и № 12 са приложими само за
поръчки за услуги. Същите не следва да се попълват в настоящия случай.
1.7. Не е попълнена част VI от ЕЕДОП.
2. В декларация Образец № 2 не са посочени лицата, които представляват
участника или кандидата.
На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията реши, че участникът
следва да представи:
1. Нов ЕЕДОП, в който :
1.1 Да е коригирана информацията в Част II, раздел А, така че да се
отстрани неяснотата в декларираните обстоятелства.
1.2 Да е коригирана информацията В Част II, раздел В, ако няма да се
ползва капацитета на трети лица или в случай, че се ползва
капацитета на трети лица да се предоставят отделно за всеки от
съответните субекти, чийто капацитет ще се използва, надлежно
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва
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информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част
и от част III.
1.3 Да е попълнен Част III, раздел А.
1.4 Да е попълнен Част III, раздел Г.
1.5 Да е коригирана информацията в Част IV, раздел А, въпрос №2.
1.6 Да е коригирана информацията в Част IV, раздел В, въпроси №5, №
11 и № 12.
1.7 Да е попълнена част VI от ЕЕДОП.
2.

Попълнена Декларация Образец № 2.

Съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на
настоящия протокол участникът, може да представи 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 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.
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 13.06.2017 г. 15:28 часа
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Председател: Николай Христов /п/
Членове: 1. Илина Ангелова /п/
2. Катя Анестиева /п/
3. инж. Златинка Кирякова /п/
4. 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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