РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ
№1
От дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-01-366 от 09.06.2017 г. на
Кмета на община Царево за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти чрез
Публично заседание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи
по полагане на пътна настилка на улици в населените места и общинските пътища
на територията на община Царево, по две обособени позиции : Обособена позиция 1:
„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места на
територията на община Царево“ и Обособена позиция 2: „Строителни работи по
полагане на пътна настилка на общинската пътна мрежа на територията на община
Царево “. Поръчката е открита с Решение №002 от 24.04.2017 г. на Възложителя и е
вписана в Регистъра за обществените поръчки в АОП № 00079-2017-0002, с Решение за
одобряване на обявление за изменение или допълнителна инфомация ID:787831 и
Обявление ID:784146

Днес, 09.06.2017 година, в изпълнение на горните решения на Кмета на община
Царево чрез Публично състезание, се събра комисията, назначена със заповед № №РД-01366 от 09.06.2017 г. на Кмета на община Церево, в състав:

Председател: Николай Христов – зам. Кмет на Община Церево
Членове:
1.Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА – Царево;

2.ВеличкаАврамова Томопулу – външен експерт, включен в списъка по чл.229, ал.1, т.17
от ЗОП под №ВЕ-250;
3.Йорданка Симеонова Попова – външен експерт, включен в списъка по чл.229, ал.1, т.17
от ЗОП под №ВЕ-125;
4.Миглена Богомилова Янакиева-Белчева - външен експерт, включен в списъка по чл.229,
ал.1, т.17 от ЗОП под №ВЕ-716;

Заседанието бе открито от Председателя на комисията в 11:30 часа. Комисията
заседава в пълен състав.
На основание чл.54, ал.2 от ЗОП на публичното заседание присъстваха
упълномощени представители на следните участници :
1. за „ЕИВ“ ЕООД, ЕИК 200970046-Таня Тодорова Димитрова;
2. за „Бургаспътстрой“ АД, ЕИК 102005075- Елка Дянкова Стойкова;
Представителите удостовериха своето присъствие чрез подпис в нарочно
изготвения списък на присъстващите.
На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
Комисията започна работа след получаване на представените оферти – 9(девет)
броя, подадени в срока 08.06.2017г. 17:00 часа с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от
деловодството на възложителя.
На комисията бяха представени 9 (девет) броя опаковки с оферти за участие, както
следва:

Дата на
подаване на
офертата

Час на
подаване на
офертата

Входящ

1. „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

08.06.2017 г.

10:54 ч.

53-01-920

2. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД

08.06.2017г.

10:58 ч.

53-01-921

№
по
ред

Име на участника

номер

3.

„ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД

08.06.2017 г.

11:32 ч.

53-01-922

4.

„ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД

08.06.2017г.

13:00 ч.

53-01-924

5.

„БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД

08.06.2017 г.

13:41 ч.

53-01-925

6.

„ЕИВ“ ООД

08.06.2017 г.

14:33 ч.

53-01-927

7.

„ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД

08.06.2017 г.

15:25 ч.

53-01-928

8.

„БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД

08.06.2017 г.

15:46 ч.

53-01-930

9.

„ЩРАБАГ“ ЕАД

08.06.2017 г.

15:53 ч.

53-01-931

Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи. Председателят на
комисията установи, че на заседанието присъстват всички редовни членове на комисията, с
което е налице необходимият кворум за вземане на валидни решения.
След запознаване със списъка на участниците, от които са постъпили оферти, всеки
член на комисията подписа декларация, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във с чл.51, ал.13 от
ППЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците и я представиха на възложителя на
основание чл.51, ал.8 ППЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на тяхното
постъпване.
1. Участник № 1 „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на ОПАКОВКАТА с офертата на „ПЪТИЩА И
МОСТОВЕ“ ЕООД и оповести нейното съдържание. Комисията оповести наличието на три
броя папки, съдържащи: папка с изискуемите документи, относно критериите за подбор и
условията за участие в процедурата; две папки с технически предложения за двете обособени
позиции и два отделни запечатани, непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващите упълномощен представители на двама от участниците подписаха
техническите предложения на участника, както и отделните запечатани непрозрачни пликове с
надпис „Предлагани ценови пераметри“.

2. Участник № 2 - „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на ОПАКОВКАТА с офертата на „ТРАНССТРОЙ
ЕКО“ ООД и оповести нейното съдържание. Комисията оповести наличието на два броя папки,
съдържащи: папка с изискуемите документи, относно критериите за подбор и условията за
участие в процедурата, една папка с техническо предложение за Обособена позиция №2 и един
отделен запечатан, непрозрачен плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващите упълномощен представители на двама от участниците подписаха
техническото предложение на участника, както и отделния запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови пераметри“.

3. Участник № 3 – „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ” ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на ОПАКОВКАТА с офертата на „ВИА
КОНСТРУКТ ГРУП ” ЕООД и оповести нейното съдържание. Комисията оповести наличието
на три броя папки, съдържащи: папка с изискуемите документи, относно критериите за подбор и
условията за участие в процедурата; две папки с технически предложения за двете обособени
позиции и два отделни запечатани, непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващите упълномощен представители на двама от участниците подписаха
техническите предложения на участника, както и отделните запечатани непрозрачни пликове с
надпис „Предлагани ценови пераметри“.

4. Участник № 4 - „ПСК ВИАСТРОЙ ” ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на ОПАКОВКАТА с офертата на „ПСК ВИАСТРОЙ
” ЕООД и оповести нейното съдържание. Комисията оповести наличието на класьор, съдържащ
изискуемите документи, относно критериите за подбор и условията за участие в процедурата,
итехнически предложения за двете обособени позиции. Офертата съдържаше и два отделни
запечатани, непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващите упълномощен представители на двама от участниците подписаха
техническите предложения на участника, както и отделните запечатани непрозрачни пликове с
надпис „Предлагани ценови пераметри“.

5. Участник № 5 – „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ” ООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на ОПАКОВКАТА с офертата на „БРИЛЯНТ
СЛЪНЧЕВ БРЯГ” ООД и оповести нейното съдържание. Комисията оповести наличието на

три броя папки, съдържащи: папка с изискуемите документи, относно критериите за подбор и
условията за участие в процедурата; две папки с технически предложения за двете обособени
позиции и два отделни запечатани, непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващите упълномощен представители на двама от участниците подписаха
техническите предложения на участника, както и отделните запечатани непрозрачни пликове с
надпис „Предлагани ценови пераметри“.

6. Участник № 6 - „ЕИВ” ООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на ОПАКОВКАТА с офертата на „ЕИВ” ООД и
оповести нейното съдържание. Комисията оповести наличието на един брой папка, съдържаща
изискуемите документи, относно критериите за подбор и условията за участие в процедурата и
техническото предложение за Обособена позиция №1. Офертата съдържа и един отделен,
запечатан, непрозрачен плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващия упълномощен представител на „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД – Елка
Стойкова подписаха техническите предложения на участника, както и отделните запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови пераметри“.

7. Участник № 7 – „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на ОПАКОВКАТА с офертата на
„ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД и оповести нейното съдържание. Комисията оповести наличието на
три броя папки, съдържащи: папка с изискуемите документи, относно критериите за подбор и
условията за участие в процедурата, две папки с технически предложения за двете обособени
позиции и два отделни запечатани, непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващите упълномощен представители на двама от участниците подписаха
техническите предложения на участника, както и отделните запечатани непрозрачни пликове с
надпис „Предлагани ценови пераметри“.
8. Участник № 8 – „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на ОПАКОВКАТА с офертата на
„БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД и оповести нейното съдържание. Комисията оповести наличието на
два броя папки, съдържащи изискуемите документи, относно критериите за подбор и условията
за участие в процедурата в едно с технически предложения за двете обособени позиции и два
отделни запечатани, непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващия упълномощен представител на „ЕИВ” ООД-Таня Димитрова,
подписаха техническите предложения на участника, както и отделните запечатани непрозрачни
пликове с надпис „Предлагани ценови пераметри“.

9. Участник №9 – „ЩРАБАГ“ ЕАД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на ОПАКОВКАТА с офертата на „ЩРАБАГ“ ЕАД и
оповести нейното съдържание. Комисията оповести наличието на два броя папки, съдържащи
изискуемите документи, относно критериите за подбор и условията за участие в процедурата в
едно с технически предложения за двете обособени позиции и два отделни запечатани,
непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващите упълномощен представители на двама от участниците подписаха
техническите предложения на участника, както и отделните запечатани непрозрачни пликове с
надпис „Предлагани ценови пераметри“.
В обобщение на горното членовете на комисията констатираха, че опаковките с офертите
на участниците в процедурата са непрозрачни и с ненарушена цялост, председателят на
комисията пристъпи към отварянето им. Комисията отвори по реда на тяхното постъпване,
предложенията на участниците, съдържащи се в запечатаните непрозрачни опаковки, оповести
тяхното съдържание и извърши проверка за наличието на документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1
ППЗОП, както за административното съответствие на представените документи с описа им,
приложен в офертите, както и на отделните запечатани непрозрачни пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри“.
След извършване на горните действия, Председателят обяви приключване на
публичната част от заседанието и комисията продължи работата си при условията на
закрито заседание.
Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя, като разглеждането на представените от

участниците документи се осъществи по реда на постъпване на офертите за горепосочената
обществена поръчка.
Офертата на всеки участник следва да съдържа документите и информацията, изисквани
от Възложителя, които се отнасят до личното състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя. В настоящия протокол се описва/т изчерпателно липсващия/те документ/и и/или
констатираните, несъответствия, непълноти и/или нередовности, включително фактически
грешки в офертите на участниците.
По реда на постъпването на офертите на участниците, от членовете на комисията бе
проверено наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от
проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА:

1.УЧАСТНИК №1 „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, ЕИК:813029821, със седалище
и адрес на управление: гр.Варна, жк. „Бриз-юг, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3,
представлявано от Росен Иванов Колелиев, с оферта вх. №53-01-920 от 08.06.2017г. с оферта
за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2:
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия, непълноти
и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП, на
участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, 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.58,
ал.8 от 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, като следва:
I.Участникът е представил в офертата Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) – Образец №1 като е заявил участие и за двете обособени позиции, при
прегледа на който комисията установи следното:
А) В т.2 в „Технически и професионални способности”, раздел IV „Критерий за подбор”
от представения ЕЕДОП на участника са декларирани следните технически лица и експерти:
инж. Драгомир Иванов Драганов – ръководител обект; инж. Георги Александров Андреев – инж.
Геодезист; инж. Валентин Иванов Атанасов – инж. пътно строителство; инж. Наталия Иванова
Йолкова - отговорник по качеството; инж. Васко Друмев Йорданов – координатор по безопасност
и здраве.
Образователната и професионална квалификация на горепосочените технически
лица/експерти е посочена в т.6 от представения ЕЕДОП.
Същевременно изискванията на възложителя, в т.3.3.2 от документацията за участие е
„Участникът трябва да разполага за всяка обособена позиция с необходимия брой

технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително
такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще
изпълняват строителството, както следва:










Ръководител на обекта: строителен инженер с образоваелно-валииационна
степен «магистър», със специалност „Транспортно строителство”,
специализация „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни
съоръжения” или еквивалент и с професионален опит по специалността не
по-малко от 5 г.;
инженер – геодезист: с образователно-квалификационна степен «магистър»
по специалност „Геодезия” или еквивалент;
инженер
„Пътно
строителство”:
инженер
с
образователноквалифиационна степен «магистър» със специалност „Транспортно
строителство”, специализация „Пътно строителство” или „Строителство на
транспортни съоръжения” или еквивалент;
строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и
техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на
изпълнение на строителството;
експерт – координатор по безопасност и здраве, отговарящ на
изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи.
изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СМР:
всички лица да притежават необходимата професионална квалификация,
съобразно дейностите, които ще извършват.“

С оглед горното проверката на комисията, относно декларираната информация
в т.2 и 6, б. В „Технически и професионални способности” установи, че в ЕЕДОП на
участника са посочени технически лица само за едната обособена позиция, а липсват
декларирани технически лица за другата обособена позиция.
Констатираната липса на декларирана информация за технически лица и за
другата обособена позиция прави обективно невъзможна преценката на Комисията за
съответствието на декларирания екип за изпълнение на строителните дейности с
изискванията на възложителя.
Поради което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец
№ 1, в който в т.2 и т.6, б. В „Технически и професионални способности” да допълни
информацията за всяка обособена позиция с необходимия брой технически лица и/или
организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за
контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството,
съобразно изискванията на възложителя.
Б) В б. „Г” „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”, част
III „Основания за изключване” на представения от участника ЕЕДОП не е отбелязан отговор дали
се прилагат специфични национални основания за изключване.

Възложителят, обаче е посочил във влязлата в сила документация, а именно в нейния
раздел „2. Изисквания към участниците“, в подточка 2.6 изискването, че: „Участникът
следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
За горните обстоятелства участниците попълват и съответните образци на
документи, утвърдени от възложителя.“
Проверката на комисията установи, че участникът е представил в опаковката въведения
от възложителя образец № 3 на „Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/
подизпълнител“, подписана от лицето, което представлява участника.
В образец №3 е декларирано обстоятелството, че дружеството-участник не е
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, нито е контролирано от такова
лице, но това обстоятелство не е отбелязано в част III., буква „Г“ от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника.
Констатираното несъответствие води до невъзможност комисията да прецени дали
приложимите специфични национални основания за изключване, посочени от възложителя в
документацията за участие са налице за участника.
Поради което и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов Единнен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец
№ 1, в който в б. „Г” на част III „Основания за изключване”, в графа „Специфични
национални основания за изключване” да бъде отбелязан отговор „НЕ“.
В) Участникът е представил в опаковката си два броя декларации образец №2 – за всяка
от обособените позиции, като всяка от декларациите е подписана от законния представител на
участника – инж. Росен Иванов Колелиев. С декларациите е представен списък на всички
задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП за участника. Посочени са лицата, които
представляват участника – управителя инж. Росен Иванов Колелиев. Посочени са и лицата, които
са членове на управителния и надзорните органи на едноличния собственик на капитала на
участника:инж. Росен Иванов Колелиев, инж. Драгомир Иванов Драганов и инж. Борислав
Господинов Нейков.
Но при проверката на съдържанието на представените декларации образец №2,
комисията констатира, че представените образци не са идентични по съдържание с образеца,
одобрен с влязлата в сила документация. Несъответствието се изразява в обстоятелството, че в
представените от участника декларации образец №2 в опаковката, липсва третия ред от образеца,
наименован: „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“.

Предвид изложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов/нови декларация/и образец/и №2 със съдържание идентично на одобрения
образец №2 от влязлата в сила документация по процедурата, с оглед отстраняване на
констатираното несъответствие.

2.УЧАСТНИК №2 „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, ЕИК200937523, със седалище и
адрес на управление:гр.Бургас, ул. “Проф. Асен Златаров“ №50, ет.2, представлявано от
Йонко Георгиев Георгиев и Петър Христов Илиев, с оферта с вх. №53-01-921 от 08.06.2017г.,
подадена в 10:58 ч., за Обособена позиция №2, с декларирани трети лица:инж. Николай
Тодоров Дойчев – „пътно строителство“, „Торкрет“ ЕООД, ЕИК102671433 и
„Благоустройствени строежи“ ЕООД, ЕИК812232530
Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в документите по
чл.39, ал.2 от ППЗОП на участника „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, поради което:
Комисията счита, че представените документи доказват съответствието на
участника с изискванията по чл.61, ал.1, т.1 и т. 2 от ЗОП и чл.63, ал.1, т.1 букви „а” , т.2,
т.5, т.8, т.10 и т.11 от ЗОП и с минималните изисквания, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно съответствие
на Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.
Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за обществена поръчка и в
документацията за възлагане на обществената поръчка. Поради което Техническото предложение
на участника следва да бъде разгледано.

3.УЧАСТНИК №3 „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК175396059, със седалище
и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ №59А, представлявано от Велизар
Любенов Радев, с оферта с вх. №53-01-922 от 08.06.2017г., подадена в 11:32 часа за Обособена
позиция №1 и Обособена позиция №2.
Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в документите по
чл.39, ал.2 от ППЗОП на участника „ВИА КОНСТУКТ ГРУП“ ЕООД, поради което:
Комисията счита, че представените документи доказват съответствието на
участника с изискванията по чл.61, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП и чл.63, ал.1, т.1 букви „а” , т.2,
т.5, т.8, т.10 и т.11 от ЗОП и с минималните изисквания, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно съответствие
на Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.
Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за обществена поръчка и в
документацията за възлагане на обществената поръчка. Поради което Техническото предложение
на участника следва да бъде разгледано.

4. УЧАСТНИК №4 „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК203212590, със седалище и адрес
на управление:гр. Стара Загора 6000, ж.к. Зона Голеш, представлявано от Стойно Несторов
Балтов, с оферта №53-01-924 от 08.06.2017 год., подаден в 13:00 часа, за Обособена позиция
№1 и Обособена позиция №2.
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия, непълноти
и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП, на
участника „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД, 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.58, ал.8 от
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, като следва:
I.Участникът е представил в офертата Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) – Образец №1 отделен за всяка от двете обособени позиции, при прегледа на
които комисията установи следното:
А) В т.5, б. Б „Икономическо и финансово състояние”, част IV „Критерий за подбор”
участникът е посочил сумата от 200 000,00 лв., също и застрахователна полица
№1316160520000179/18.07.2016, изд. от „Дженерали застраховане“ АД и в двата ЕЕДОП,
представени за участника.
За това обстоятелство в документацията е заложно като изискване за икономическо и
финансово състояние на участниците следното: „Всеки участник трябва да има валидна
застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за
строежи III и IV категория.“.
Проверката на комисията, относно декларираната информация в представените от
участника ЕЕДОП, в т.5, б. Б „Икономическо и финансово състояние”, част IV „Критерий за
подбор” установи, че участникът не е декларирал информация дали декларираната застраховка
“Професионална отговорност“ е за лице, изпълняващо строителна дейност.
Констатираната липса на декларирани обстоятелства в образец №1 прави обективно
невъзможна преценката на Комисията за съответствието на декларираната застраховка с
изискванията на възложителя, които са участникът да има валидна застраховка „Професионална
отговорност“, като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи III и IV категория.
Поради което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи
нов/и Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1(и за
двете обособени позиции), в който/които в т.5, б. Б „Икономическо и финансово състояние”,
част IV „Критерий за подбор” да посочи информация, от която да е видно, че декларираната
застрахователна полица е за застраховка „Професионална отговорност“ за лице,
изпълняващо строителна дейност за строежи III и IV категория.
Б) В т. 1а), б. в раздел „В“ „Технически и професионални способности“, част IV
„Критерии за подбор“ са декларирани за изпълнени през последните 5 години три обекта, за

които са декларирани стойностите и са посочени три броя удостоверения и в двата ЕЕДОП,
представени за участника.
Изискването на възложителя в горния смисъл е заложено във влязлата в сила
документация по процедурата – в т.3.3 „Технически изисквания“, а именно: участникът в
процедурата през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е
изпълнил най-малко 1(един) обект за строителство идентично или сходно с обема и
предмета на поръчката.
Комисията, извършвайки проверка на декларираните обстоятелства, установи, че никъде
за описаните обекти не е посочен период на изпълнение, от който комисията да може да направи
извод, че са изпълнени през последните пет години, считано от датата на получаване на офертите.
Поради което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи
нов/и Единнен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1(и за
двете обособени позиции), в който/които в т. 1а), б. „В“ „Технически и професионални
способности“, част IV „Критерии за подбор“ да посочи информация, от която да е видно, че
декларираните за изпълнени строителни обекти идентични или сходни с обема и предмета на
поръчката са изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на
офертата.
В) В т. 2 и т.6, б. „б“ в раздел „В“ „Технически и професионални способности“, част IV
„Критерии за подбор“ и в двата ЕЕДОП, представени за участника са посочени следните
технически лица за експерти - координатори по безопасност и здраве:
-За обособена позиция №1 за този експерт е декларирана следната информация „експерт
– координатор по безопасност и здраве – Стойно Несторов Балтов – удостоверение № 72 от
25.03.2016 г., изд. от „СТМ – Експерт“ ООД“.
-За обособена позиция №2 за този експерт е декларирана следната информация „експерт
– координатор по безопасност и здраве – Милена Ганчева Ганчева – удостоверение №71 от
25.02.2016 г., изд. от „СТМ – Експерт“ ООД“.
Изискването на възложителя за това техническо лице (експерт) е посочено във влязлата в
сила документация, както следва:
„Участникът трябва да разполага за всяка обособена позиция с необходимия брой
технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително
такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще
изпълняват строителството, както следва:



....................................................
експерт – координатор по безопасност и здраве, отговарящ на
изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи. „

Посочената норма регламентира изискването координаторите по безопасност и здраве
да са правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в

областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР,
доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.
С оглед горното проверката на комисията установи, че за посочените двама експерти –
координатори по безопасност и здраве е налице непълнота в декларираната в ЕЕДОП
информация. Тъй като е посочено само удостоверението за компетентността по безопасност и
здраве, но не и дали лицата са компетентни и квалифицирани в областта на строителството,
което изискване на горната норма е кумулативно въведено. Тоест липсва информация, за
професионалната квалификация на тези лица.
На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП следва да се представят нов/нови ЕЕДОП от
участника с пълно съдържание, в който / които да е попълнена част IV, Критерии за подбор,
раздел „Технически и професионални способности, т.6, б. „б“, където да се опишат
образователната и професионална квалификация на експертите – координатори по
безопасност и здраве:
-Стойно Несторов Балтов –„експерт – координатор по безопасност и здраве“ за
обособена позиция №1;
- Милена Ганчева Ганчева – „експерт – координатор по безопасност и здраве“ за
обособена позиция №2 за доказване на съответните изисквания към тези експерти и/ или да
представят и други документи съдържащи изменената и допълнена информация.
Г) Комисията установи, че и двата представения ЕЕДОП от участника „ПСК Виастрой“
ЕООД съответно за първа и втора обособени позиции са подписани единствено от Стойно
Несторов Балтов - вписания управител на дружеството-участник в настоящата процедура.
Същевременно в опаковката са представени две Декларации образец №2, посредством
които е деклариран списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП за
участника. Декларациите са подписани от Стойно Балтов, като законен представител на
участника. Той е декларирал себе си като лице, представляващо участника. В графата за други
лица със статут който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин
еквивалентен за представляващите го лица е деклариран Сашо Петков Желязков. Последният е
управител на „Интегрални проекти“ ЕООД, ЕИК202880761, което дружество е едноличен
собственик на капитала на участника в настоящата обществена поръчка.
Обстоятелството е видно от партидата на дружеството участник в публичния търговски
регистър при Агенция по вписванията.
Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП част от задължителните основания за отстраняване по чл.54,
ал.1 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата,членовете на
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол
при вземането на решения от тези органи. Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал.
2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са: т. 1/ Лицата, които представляват участника или кандидата; т. 2/
Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; т. 3/
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. Като лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 и т. 2 са както следва: „………….. при

еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ /чл.40, ал.2, т.3,
предложение второ от ППЗОП.
В този смисъл, неподписването на ЕЕДОП на участника „ПСК Виастрой“ ЕООД от
страна и на представляващия едноличния собственик на капитала, води до липса на
деклариране на обстоятелства, свързани със задължителни основания за отстраняване по чл.54,
ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП от задължените по закон лица по чл.54, ал.2 от ЗОП.
Констатираното несъответствие представява непълнота н информацията относно
изискванията за лично състояние на участниците.
Предвид горното, комисията указва на участника да представи подписан/и
ЕЕДОП(и за двете обособени позиции) и от представляващия дружеството „Интегрални
системи“ ЕООД – едноличен собственик на капитала на участника „ПСК Виастрой“ ЕООД,
като декларирано лице по чл.54, ал.2 в представения образец №2 по поръчката.
II. Участникът е представил в офертата си и 8 броя ЕЕДОП, за всеки от лицата,
декларирани в част II, б. „В“ на неговите ЕЕДОП като субекти, чийто ресурс ще бъде използван
за изпълнение на настоящата поръчка, съответно за обособена позиция №1 и за обособена позия
№2.
В съответствие с чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позовават на капацитета на
трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната
компетентност. В този смисъл, когато техническите лица (експерти), които участникът
възнамерява да ползва, са извън неговата структура, те се явяват трети лица. Третите лица
трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
Съобразявайки горната норма при прегледа на представените ЕЕДОП комисията
установи следното:
По отношение на ЕЕДОП за техническите лица, декларирани за изпълнението на
Обособена позиция №1 :
А) Представеният ЕЕДОП за инж. Гинка Маринова Маринова – ръководител обект
съдържа непълноти. В неговата част ІІІ „Основания за изключване“ не е попълнен раздел Г
„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство“. И тъй като в документацията по поръчката са посочени специфични
национални основания за изключване, предвидени в националното законодателство, а именно основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици. То следва да се попълни разделът.
Предвид което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП да се представи нов ЕЕДОП,
подписан от инж. Гинка Маринова Маринова – ръководител обект с пълно съдържание, в
който част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване,

които може да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е попълнена, като в
случай, че не са налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
Б) Представеният ЕЕДОП за инж. Айше Мехмед Ахмед – инженер - геодезист съдържа
непълноти. В неговата част ІІІ „Основания за изключване“ не е попълнен раздел Г „Други
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство“. И
тъй като в документацията по поръчката са посочени специфични национални основания за
изключване, предвидени в националното законодателство, а именно - основания по чл. 3, т. 8 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, то
следва да се попълни разделът.
Предвид което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП да се представи нов ЕЕДОП,
подписан от инж. Айше Мехмед Ахмед – инженер - геодезист с пълно съдържание, в който
част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които
може да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е попълнена, като в случай,
че не са налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
В) Представеният ЕЕДОП за инж. Диана Кирилова Косева – инженер пътно строителство
съдържа непълноти. В неговата част ІІІ „Основания за изключване“ не е попълнен раздел Г
„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство“. И тъй като в документацията по поръчката са посочени специфични
национални основания за изключване, предвидени в националното законодателство, а именно основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици, то следва да се попълни разделът.
Предвид което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП да се представи нов ЕЕДОП,
подписан от инж. Диана Кирилова Косева – инженер пътно строителство с пълно
съдържание, в който част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е
попълнена, като в случай, че не са налице основания за изключване следва да се попълни
отговор „Не“.
Г) Представеният ЕЕДОП за инж. Нели Рафаилова Хаджиева – строителен инженер –
отговорник по качеството съдържа непълноти. В неговата част ІІІ „Основания за изключване“
не е попълнен раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство“. И тъй като в документацията по поръчката са посочени
специфични национални основания за изключване, предвидени в националното законодателство,
а именно - основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици, то следва да се попълни разделът.
Предвид което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП да се представи нов ЕЕДОП,
подписан от инж. Нели Рафаилова Хаджиева – строителен инженер –отговорник по
качеството с пълно съдържание, в който част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г
„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното

законодателство“ да е попълнена, като в случай, че не са налице основания за изключване
следва да се попълни отговор „Не“.
По отношение на ЕЕДОП за техническите лица, декларирани за изпълнението на
Обособена позиция №2:
Д) Представеният ЕЕДОП за инж. Красимир Борисов Каишев – ръководител обект
съдържа непълноти. В неговата част ІІІ „Основания за изключване“ не е попълнен раздел Г
„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство“. И тъй като в документацията по поръчката са посочени специфични
национални основания за изключване, предвидени в националното законодателство, а именно основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици, то следва да се попълни разделът.
Предвид което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП да се представи нов ЕЕДОП,
подписан от инж. Красимир Борисов Каишев – ръководител обект с пълно съдържание, в
който част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е попълнена, като в
случай, че не са налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
Е) Представеният ЕЕДОП за инж. Георги Костадинов Йовчев – инж. пътно строителство
съдържа непълноти. В неговата част ІІІ „Основания за изключване“ не е попълнен раздел Г
„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство“. И тъй като в документацията по поръчката са посочени специфични
национални основания за изключване, предвидени в националното законодателство, а именно основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици, то следва да се попълни разделът.
Предвид което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП да се представи нов ЕЕДОП,
подписан от инж. Георги Костадинов Йовчев – инж. пътно строителство с пълно
съдържание, в който част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е
попълнена, като в случай, че не са налице основания за изключване следва да се попълни
отговор „Не“.
Ж) Представеният ЕЕДОП за инж.Бойко Велинов Янчев – геодезист съдържа непълноти.
В неговата част ІІІ „Основания за изключване“ не е попълнен раздел Г „Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство“. И тъй като в
документацията по поръчката са посочени специфични национални основания за изключване,
предвидени в националното законодателство, а именно - основания по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, то
следва да се попълни разделът.

Предвид което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП да се представи нов ЕЕДОП,
подписан от инж. Бойко Велинов Янчев – геодезист с пълно съдържание, в който част ІІІ
„Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство“ да е попълнена, като в случай, че не са
налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
З) Представеният ЕЕДОП за Михаил Николов Зафиров – стр. инженер – отговорник по
качеството съдържа непълноти. В неговата част ІІІ „Основания за изключване“ не е попълнен
раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство“. И тъй като в документацията по поръчката са посочени специфични
национални основания за изключване, предвидени в националното законодателство, а именно основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици, то следва да се попълни разделът.
Предвид което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП да се представи нов ЕЕДОП,
подписан от Михаил Николов Зафиров – стр. инженер – отговорник по качеството с пълно
съдържание, в който част ІІІ „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е
попълнена, като в случай, че не са налице основания за изключване следва да се попълни
отговор „Не“.
5. УЧАСТНИК №5 „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ЕИК 147146949, със
седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, общ. Несебър, област Бургас, ул. „Св.св.
Кирил и Методий“ №22, представлявано от управителя – Румен Стефанов, с оферта с
вх.№53-01-925/08.06.2017г., подадена в 13:41 часа. За Обособена позиция № 1 и Обособена
позиция № 2, с декларирано трето лице: „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200414932.
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия, непълноти
и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП, на
участника „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, 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.58,
ал.8 от 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, като следва:
I.Участникът е представил в офертата Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) – Образец №1 като е заявил участие и за двете обособени позиции, при
прегледа на който комисията установи следното:
А). В представения ЕЕДОП в част III, раздел Г: Други основания за изключване, които
може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или
възложителя на държава членка участникът е маркирал отговор „Да“ в указаните полета на
въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“. С допълнителен текст
участникът е посочил, че по отношение на същия не са налице обстоятелства по смисъла на чл. 3,

т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношение на дружествата, регистрирани с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните собственици. Предвид текста в
следващия ред на коментираната част, цитат „В случай че се прилага някое специфично
национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за
реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки“, се изисква
посочване на предприетите мерки, ако такива са предприети от участника.
Възложителят, обаче е посочил във влязлата в сила документация, а именно в нейния
раздел „2. Изисквания към участниците“, в подточка 2.6 изискването, че: „Участникът
следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
За горните обстоятелства участниците попълват и съответните образци на
документи, утвърдени от възложителя.“
Проверката на комисията установи, че участникът е представил в опаковката въведения
от възложителя образец № 3 на „Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/
подизпълнител“, подписана от лицето, което представлява участника.
В образец № 3 е декларирано обстоятелството, че дружеството-участник не е
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, нито е контролирано от такова
лице, но въпреки това в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) на участника е отбелязано, че са налице специфичните национални основания
за изключване.
Видно е, че участникът не е попълнил отговор на поставения въпрос относно
предприетите мерки, а също така с отбелязваното, че „по отношение на същия не са налице
обстоятелства по смисъла на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови
отношение на дружествата, регистрирани с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните собственици“, както и с декларирането на липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8
и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношение на дружествата, регистрирани с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните собственици, комисията счита,
че отговора на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване,
които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“
следва да бъде „Не“.
Поради което и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №
1, в който в б. „Г” на част III „Основания за изключване”, в графа „Специфични
национални основания за изключване” да бъде отбелязан отговор „НЕ“.

Б). В т.6 в раздел В „Технически и професионални способности”, част IV „Критерий за
подбор” от представения ЕЕДОП на участника са декларирани технически лица и експерти като е
посочена и квалификацията им.
Проверката на комисията за декларираните данни, обаче установи, че за техническите
лица инж. Николай Димитров Пашов – ръководител обект; инж. Лъчезар Георгиев Петров – инж.
геодезист и инж. Весела Пенева – инж. пътно строителство не е посочена образователноквалификационната степен на придобитото от тях образование.
Налице е изискване на възложителя в този смисъл, обективирано във влязлата в сила
документация, а именно, че участникът трябва да разполага за всяка обособена позиция с
необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му,
включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще
изпълняват строителството, както следва:





Ръководител на обекта: строителен инженер с образоваелновалииационна степен «магистър», със специалност „Транспортно
строителство”, специализация „Пътно строителство” или „Строителство на
транспортни съоръжения” или еквивалент и с професионален опит по
специалността не по-малко от 5 г.;
инженер – геодезист: с образователно-квалификационна степен
«магистър» по специалност „Геодезия” или еквивалент;
инженер
„Пътно
строителство”:
инженер
с
образователноквалифиационна степен «магистър» със специалност „Транспортно
строителство”, специализация „Пътно строителство” или „Строителство на
транспортни съоръжения” или еквивалент;

Констатираната липса на декларирана информация за образователноквалификационна степен на посочените технически лица, прави обективно невъзможна
преценката на Комисията за съответствието на декларирания екип за изпълнение на
строителните дейности с изискванията на възложителя за наличие на образователнатаквалификационна степен „магистър“.
Поради което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) –
Образец № 1, в който в т. 6, б. В „Технически и професионални способности” да
допълни информацията за притежаваната от инж. Николай Димитров Пашов –
ръководител обект; инж. Лъчезар Георгиев Петров – инж. геодезист и инж. Весела
Пенева – инж. пътно строителство образователно-квалификационна степен, за
изпълнение изискванията на възложителя.
В). В т.2 в „Технически и професионални способности”, раздел IV „Критерий за подбор”
от представения ЕЕДОП на участника са декларирани следните технически лица и експерти: инж.
Николай Димитров Пашов – ръководител обект; инж. Лъчезар Георгиев Петров – инж. геодезист;
инж. Весела Пенева – инж. пътно строителство; инж. Янко Петров Бакърджиев - стр. Инженер и
отговорник по качеството; инж. Марио Антонов Панайотов – стр. инженер - координатор по

безопасност и здраве. Деклариран е и изпълнителски екип от 11 човека с посочване на
съответната квалификация.
Образованието и професионална квалификация
лица/експерти е посочена в т.6 от представения ЕЕДОП.

на

горепосочените

технически

Същевременно изискванията на възложителя, посочени в т.3.3.2 от документацията за
участие е, че „Участникът трябва да разполага за всяка обособена позиция с необходимия
брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително
такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще
изпълняват строителството, както следва:










Ръководител на обекта: строителен инженер с образоваелно-валииационна
степен «магистър», със специалност „Транспортно строителство”,
специализация „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни
съоръжения” или еквивалент и с професионален опит по специалността не
по-малко от 5 г.;
инженер – геодезист: с образователно-квалификационна степен «магистър»
по специалност „Геодезия” или еквивалент;
инженер
„Пътно
строителство”:
инженер
с
образователноквалифиационна степен «магистър» със специалност „Транспортно
строителство”, специализация „Пътно строителство” или „Строителство на
транспортни съоръжения” или еквивалент;
строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и
техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на
изпълнение на строителството;
експерт – координатор по безопасност и здраве, отговарящ на
изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи.
изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СМР:
всички лица да притежават необходимата професионална квалификация,
съобразно дейностите, които ще извършват.“

Посочено е още в документацията, че при подаване на офертата, съответствието с
изискването по т.3.3.2 се декларира в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП), който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения и в
конкретни случаи от подизпълнители или третите лица.
С оглед горното проверката на комисията, относно декларираната информация в т.2
и т.6, б. В „Технически и професионални способности” установи, че в ЕЕДОП на
участника са посочени технически лица само за едната обособена позиция, а липсват
декларирани технически лица, както и изпълнителски състав за другата обособена
позиция.
Констатираната липса на декларирана информация за технически лица, респективно
изпълнителски състав и за другата обособена позиция прави обективно невъзможна
преценката на Комисията за съответствието на декларирания екип за изпълнение на

строителните дейности с изискванията на възложителя, които са да има деклариран екип за
всяка от обособените позиции.
Поради което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец
№ 1, в който в т.2 и т. 6, б. В „Технически и професионални способности” да допълни
информацията за всяка обособена позиция с необходимия брой технически лица и/или
организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за
контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, за
изпълнение изискванията на възложителя.
Г). Участникът е декларирал в част II „ Информация относно икономическия оператор“,
раздел В “Информация относно използване капацитет на други субекти“ информацията, че ще
използва капацитета на „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД като трето лице, което ще осигури част от
необходимата техника за изпълнение на поръчката.
Проверката на комисията по отношение на декларираната информация установи, че
участникът е уточнил в т.9 от раздел В „Технически и професионални способности“ на част IV „
Критерий за подбор“ конкретния вид на наетата техника.
Съгласно разпоредбата на чл.65, ал.3 от ЗОП когато кандидатът или участникът се
позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните
ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Предвид горното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да
представи документи за поетите от третото лице „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД задължение
за предоставяне на описаната в ЕЕДОП техника.
II. Участникът е представил в офертата Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) – Образец №1 за „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД, в качеството му на трето лице,
чийто капацитет ще използва, като е заявил, че е приложим и за двете обособени позиции, при
прегледа на който комисията установи следното:
А). В б. „Г” „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”, част
III „Основания за изключване” на представения от участника ЕЕДОП не е отбелязан отговор дали
се прилагат специфични национални основания за изключване.
В чл. 65, ал. 4 от ЗОП се посочва: „Третите лица трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на
техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.“
Констатираното несъответствие води до невъзможност комисията да прецени дали
приложимите специфични национални основания за изключване, посочени от възложителя в
документацията за участие са налице за икономическия оператор – трето лице по смисъла на чл.
65 от ЗОП.
Поради което и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №

1 за „Друм Консулт“ ЕООД, в който в б. „Г” на част III „Основания за изключване”, в
графа „Специфични национални основания за изключване” да бъде отбелязан отговор,
като в случай, че не са налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
6.УЧАСТНИК № 6 „ЕИВ“ ООД, ЕИК:200970046, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Транспортна“ №7, ет.3, представлявано от управителя
Марияна Георгиева, с оферта вх. №53-01-927 от 08.06.2017г., подадена в 14:33 ч., с оферта и
за Обособена позиция №1 :
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия, непълноти
и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП, на
участника „ЕИВ“ ООД, 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.58, ал.8 от 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, като следва:
1.Участникът е представил в офертата Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) – Образец №1 като е заявил участие за обособена позиция №1, при прегледа на
който комисията установи следното:
А) В т.2 в „Технически и професионални способности”, раздел IV „Критерий за подбор”
от представения ЕЕДОП на участника за ръководител на обекта е деклариран инж. Делян Живков
Желязков.
Образователната и професионална квалификация на това техническо лице е описана
подробно в т.6 от представения ЕЕДОП.
Проверката на комисията, относно декларираната информация в т.2 и 6, б. В „Технически
и професионални способности” за това техническо лице установи, че в ЕЕДОП на участника е
декларирана датата на придобиване на магистърска степен по специалността „Транспортно
строителство“, а именно: 23.02.2012 година. Също така декларираният професионален опит за
посоченото техническо лице е както следва: за периода от 09.05.2014г. до 31.12.2014г. по Заповед
№12 от 09.05.2014г., изд. от „Път 2004“ ООД и втори период от 20.04.2012г. до 20.04.2014 г. по
Заповед №7 от 20.04.2012г. на „Път 2004“ ЕООД. В този смисъл комисията възприема, че общо
декларираният професионален опит на този експерт по придобитата от него специалност е 2 г., 7
мес. и 22 дни.
Същевременно изискванията на възложителя, в т.3.3.2 от документацията за участие е
ръководителят на обекта да е «строителен инженер с образователно-квалификационна
степен «магистър», със специалност „Транспортно строителство”, специализация
„Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент
и с професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.».
Констатираното несъответствие между изискванията на възложителя за пет годишен
опит по специалността на този експерт и декларирана информация за това техническо лице

прави обективно невъзможна преценката на Комисията за съответствието на декларирания
опит на „ръководителя на обекта“ с изискванията на възложителя.
Поради което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) –
Образец № 1, в който в т.2 и 6, б. В „Технически и професионални способности” да
допълни информацията за наличие на професионален опит по специалността на
техническото лице (експерта) «ръководител на обекта» не по-малко от 5 г.
Б) В б. „Г” „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”, част
III „Основания за изключване” на представения от участника ЕЕДОП не е отбелязан отговор дали
се прилагат специфични национални основания за изключване.
Възложителят, обаче е посочил във влязлата в сила документация, а именно в нейния
раздел „2. Изисквания към участниците“, в подточка 2.6 изискването, че: „Участникът
следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
За горните обстоятелства участниците попълват и съответните образци на
документи, утвърдени от възложителя.“
Проверката на комисията установи, че участникът е представил в опаковката въведения
от възложителя образец № 3 на „Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/
подизпълнител“, подписана от лицето, което представлява участника.
В образец №3 е декларирано обстоятелството, че дружеството-участник не е
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, нито е контролирано от такова
лице, но това обстоятелство не е отбелязано в част III., буква „Г“ от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника.
Констатираното несъответствие води до невъзможност комисията да прецени дали
приложимите специфични национални основания за изключване, посочени от възложителя в
документацията за участие са налице за участника.
Поради което и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да
представи нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №
1, в който в б. „Г” на част III „Основания за изключване”, в графа „Специфични
национални основания за изключване” да бъде отбелязан отговор „НЕ“.

7. УЧАСТНИК №7 „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД, с адрес за кореспонденция: гр. София,
ул. „Проф. Г. Брадистилов“ №3Б, ет.2, офис 12, представлявано от Димитър Иванов
Людиев, с оферта вх. №53-01-928 от 08.06.2017г., подадена в 15:25 ч. за Обособена позиция

№1 и Обособена позиция №2 и с партньори в обединението участник: „Зебра“ ООД,
ЕИК103801869, представлявано от управителя – Николай Димитров Димитров и „БГ
НОВА“ АД, ЕИК203973767, представлявано от Димитър Иванов Людиев.
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия, непълноти
и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП, на
участника „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД, 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.58, ал.8 от
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, като следва:
I.Участникът е представил в офертата Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) – Образец №1 от обединението участник и от всеки от партньорите в
обединението, като е заявил участие и за двете обособени позиции.
А).В част VI „Заключителни положения” от Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №1, представен от обединението участник и от
водещия партньор „БГНОВА“ АД, в последния абзац не е посочено за коя част, раздел, точка
от ЕЕДОП на участника и в този на водещия партньор, е дадено официално съгласие община
Царево да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в
ЕЕДОП на участника.
Поради което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът и водещия партньор
в обединението следва да представят нови Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1, където в тяхната част VI „Заключителни положения”, в
последния абзац да посочат за коя част, раздел, точка от ЕЕДОП на участника и ЕЕДОП на
водещия партньор в обединението, се дава официално съгласие община Царево да получи
достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в техните
ЕЕДОП.
Б). В т.2 в „Технически и професионални способности”, раздел IV „Критерий за подбор”
в представения ЕЕДОП на участника и в ЕЕДОП на двамата партньорите в обединението са
декларирани технически лица и експерти за изпълнение на поръчката. Също така е посочена
образователната и професионална квалификация на декларираните технически лица/експерти за
всяка обособена позиция.
Същевременно изискванията на възложителя, в т.3.3.2 от документацията за участие е
„Участникът трябва да разполага за всяка обособена позиция включително с лицата, които
ще изпълняват строителството


изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СМР:
всички
лица
да
притежават
необходимата
професионална
квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват. „

С оглед горното проверката на комисията, относно декларираната информация в т.2 и т. 6,
б. В „Технически и професионални способности” установи, че в ЕЕДОП на участника и в

ЕЕДОП на дружествата партньори не е декларирано обстоятелството, че разполагат с
изпълнителски персонал, който ще участва в изпълнението на СМР, притежаващ
необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват.
Констатираната липса на декларирана информация за наличие на изпълнителски
персонал, притежаващ необходимата професионална квалификация, съобразно
дейностите, които ще извършват за всяка от обособена позиции прави обективно
невъзможна преценката на Комисията за съответствието на декларирания екип за
изпълнение на строителните дейности с изискванията на възложителя.
Поради което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът и партньорите в
обединението следва да представят нови Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1, в които в 6, б. В „Технически и професионални
способности” на част IV “Критерий за подбор“ да допълнят информацията за наличието на
изпълнителски персонал, притежаващ необходимата професионална квалификация,
съобразно дейностите, които ще извършват за всяка от обособените позиции, за изпълнение
изискванията на възложителя и/ или да представят и други документи съдържащи
изменената и допълнена информация.
В) В б. „Г” „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”, от част
III „Основания за изключване” на представените ЕЕДОП за обединението и за всеки от
дружествата партньори в него е отбелязан отговор „ДА“ на въпроса дали се прилагат
специфични национални основания за изключване.
Същевременно проверката на комисията установи, че и в трите ЕЕДОП в същия раздел е
декларирано изрично, че за обединението-участник и за всеки от дружествата партньори в
него не са налице специфичните национални основания за изключване чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В
този смисъл са и представените декларации образец №3, подписани от представляващите
партньорите в обединението.
Констатираното несъответствие води до невъзможност комисията да прецени дали
приложимите специфични национални основания за изключване, посочени от възложителя в
документацията за участие са налице за икономическите оператори или не са налице.
Предвид което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП следва да се представят нови
ЕЕДОП, за обединението – участник и за всеки от партньорите в него, в които част ІІІ
„Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство“ да е попълнена, като в случай, че не са
налице основания за изключване следва да се попълни отговор „Не“.
II.Участникът е представил в офертата и два Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) – Образец №1, единият за Валери Иванов Пенев, а вторият за Григор Тодоров
Павлов.

Проверката на комисията, по отношение на декларираните данни от двамата
експерти установи следното:
А)На първо място Валери Иванов Пенев е деклариран в качеството си на магистър,
инженер по специалността „пътно строителство“ в ЕЕДОП на обединението участник и на
партньорите в същото, като част от екипа по Обособена позиия №1 без изричното уточнение, че
същият представлява капацитет на трето лице.
Същевременно той е представил отделен ЕЕДОП, подписан от него, в който обаче този
експерт не е попълнил Раздел Б „Информация за представителите на икономическите
оператори“ на част II „Информация за икономическия оператор“, както и раздел Г от част
III „Основания за отстраняване“.
На второ място Григор Тодоров Павлов е деклариран в качеството си на магистър,
инженер по специалността „геодезия“ в ЕЕДОП на обединението участник и на партньорите в
същото, като част от екипа по Обособена позиия №1 без изричното уточнение, че същият
представлява капацитет на трето лице.
Същевременно той е представил отделен ЕЕДОП, подписан от него, в който обаче този
експерт не е попълнил Раздел Б „Информация за представителите на икономическите
оператори“ на част II „Информация за икономическия оператор“.
Изискването на ЗОП и формалните изискванията при попълване на ЕЕДОП въвеждат
задължението субектите, които представляват капацитет на трето лице да попълват
информацията от раздели А и Б от част II „Информация за икономическия оператор“ и
информацията от част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП в това число и раздел Г
наименован „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство“. И тъй като в документацията по поръчката са посочени специфични
национални основания за изключване, предвидени в националното законодателство, а именно основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици, то следва да се попълни разделът.
При горните констатации комисията взе предвид и резпоредбата на чл.65, ал.1 от ЗОП.
В съответствие с чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позовават на капацитета на
трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната
компетентност. В този смисъл, когато техническите лица (експерти), които участникът
възнамерява да ползва, са извън неговата структура, те се явяват трети лица. Третите лица
трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
Предвид което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да
представи нови Единнен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец
№ 1, подписани от Валери Иванов Пенев, в качеството му на техническо лице – магистър
инженер по „транспортно строителство“ по ОП №1 и от Григор Тодоров Павлов, в

качеството му на инженер „геодезист“ по ОП №1, в които да са попълнени информацията
от раздели А и Б от част II „Информация за икономическия оператор“ и информацията от
част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП - В това число и раздел Г „Други основания
за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство“ да е
попълнена, като в случай, че не са налице основания за изключване следва да се попълни
отговор „Не“, и/ или да представят и други документи съдържащи изменената и допълнена
информация за изпълнение изискванията на възложителя.

8.УЧАСТНИК №8 „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, ЕИК102005075, със седалище и адрес
на управление: гр. Бургас 8000, ул.Цариградска №30, представлявано от Ангел Кънчев
Ангелов и Донко Венков Узунов – с начин на представляване заедно, с оферта с вх. №53-01930 от 08.06.2017 г., подадена в 15:46 часа за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция
№2
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия, непълноти
и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП, на
участника „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, 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.58, ал.8 от
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, като следва:
I.Участникът е представил в офертата си Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) – Образец №1 като е заявил участие и за двете обособени позиции по
поръчката. При прегледа на представения ЕЕДОП комисията установи следното по отношение на
декларираните данни за техническите лица за Обособена позиция №1:
А) В т. 2 и т.6, б. „б“ в раздел „В“ „Технически и професионални способности“, част IV
„Критерии за подбор“ за Обособена позиция №1 е посочено следното техническо лице за
експерт – координатор по безопасност и здраве:
-За обособена позиция №1 за този експерт е декларирана следната информация: Иван
Жеков Мунев – Координатор по безопасност и здраве 2017г., удостоверение за преминато
обучение №0010-Б-17, изд. от „Канет“ ЕООД – Бургас, висше магистър; радиоинженер, 1983 г.,
диплома №9297 ВНВВУ – Г. Бенковски, Долна Митрополия.
Изискването на възложителя за това техническо лице (експерт) – Координатор по
безопасност и здраве е посочено във влязлата в сила документация, както следва:
„Участникът трябва да разполага за всяка обособена позиция с необходимия брой
технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително
такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще
изпълняват строителството, както следва:


....................................................



експерт – координатор по безопасност и здраве, отговарящ на
изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи. „

Посочената норма регламентира изискването координаторите по безопасност и здраве
да са правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в
областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР,
доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.
С оглед горното проверката на комисията установи, че за посоченото лице за експерт –
координатор по безопасност и здраве е налице несъответствие в декларираната в ЕЕДОП
информация. От декларираните данни е видно, че този експерт има квалификация като
„радиоенженер“, но не и дали това лице е компетентно и квалифицирано в областта на
строителството и проектирането. Тоест липсва информация и не са посочени данни дали
декларираното за експерт КБЗ лице има квалификация в областта на проектирането или
строителството, освен в безопасното и здравословно изпълнение на СМР, което условие
кумулативно е въведено с разпоредбата на чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи.
Предвид изложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП следва да се представи,
по отношение на констатираното несъответствие, нов ЕЕДОП от участника, в който да е
попълнена част IV, Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални
способности“, т.6, б. „б“ по отношение на данните за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1, където
да се опише образователната и професионална квалификация на експерта – координатор по
безопасност и здраве и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация за експерта КБЗ за доказване на съответните изисквания на възложителя за
такъв експерт.

9.УЧАСТНИК №9 „ЩРАБАГ“ ЕАД, ЕИК 130463628, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. Кукуш № 1, адрес за кореспондеция: гр. София, бл. Цариградско
шосе № 115Г, сграда „Мегапарк“, ет. 8, представлявано от Йохан Пьолцл – изп.
директор/член на Съвета на директорите; Златин Диков – член на Съвета на директорите;
Херберт Франц-Ксавие Шустер – член на Съвета на директорите; Йоханес Куглер – член на
Съвета на директорите; Борис Контич – прокурист и Душан Коцич - прокурист, с оферта с
вх. №53-01-931 от 08.06.2017 г., подадена в 15:53 часа за Обособена позиция №1 и за
Обособена позиция № 2.
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия, непълноти
и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП на
участника „ЩРАБАГ” ЕАД 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. 58, ал. 8 от 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, като следва:
Представени са два броя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
– (Образец №1) на участника „ЩРАБАГ” ЕАД за всяка от обособените позиции по поръчката.
При прегледа на горните документи комисията установи, следното:
А) В т.2 в „Технически и професионални способности”, раздел IV „Критерий за подбор”
в представените два отделни ЕЕДОП на участника са декларирани технически лица и експерти за
изпълнение на поръчката. Също така е посочена образователната и професионална квалификация
на декларираните технически лица/експерти за всяка обособена позиция.
Същевременно относимото изискване на възложителя, заложено в т.3.3.2 от
документацията за участие е че „Участникът трябва да разполага за всяка обособена позиция
включително с лица, които ще изпълняват строителството


изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СМР:
всички
лица
да
притежават
необходимата
професионална
квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват.

При подаване на офертата, съответствието с изискването по т.3.3.2 се декларира
в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който се подава
от всеки от участниците, членовете на обединения и в конкретни случаи от
подизпълнители или третите лица.“
С оглед горното проверката на комисията, относно декларираната информация
в т.2 и 6, б. В „Технически и професионални способности” установи, че и в двата ЕЕДОП
на участника не е декларирано обстоятелството, че разполага с изпълнителски персонал,
който ще участва в изпълнението на СМР, притежаващ необходимата професионална
квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват.
Констатираната липса на декларирана информация за наличие на
изпълнителски персонал, притежаващ необходимата професионална квалификация,
съобразно дейностите, които ще извършват за всяка от обособена позиции прави
обективно невъзможна преценката на комисията дали е налице съответствие на
декларираната информация за изпълнение на строителните дейности с изискванията на
възложителя.
Поради което и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи
нов/и Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1, в
който/които в т.2 и т. 6, от раздел „В“ „Технически и професионални способности”, част IV
“Критерий за подбор“ да допълни информацията за наличието на изпълнителски персонал,
притежаващ необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще
извършват за всяка от обособените позиции, съобразно изискванията на възложителя и/
или да представят и други документи съдържащи изменената и допълнена информация.

Въз основа на горното, комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да се уведомят участниците за направените
констатации относно установени липса на документи, непълнота или несъответствие на
информацията, включително и нередовност или фактическа грешка, или несъответствие 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 им изпрати настоящия протокол в деня на публикуването му в профила на купувача.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията предоставя на участниците по
отношение на който е констатирано несъответствие или липса на информация срок до 5 (пет)
работни дни, считано от датата на получаване, на настоящия протокол за предоставяне на
нов/и ЕЕДОП или други документи, които съдържат променена или допълнителна
информация.
Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП няма да разглежда
техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
Комисията възлага на Председателя на комисията да организира подготвянето и
изпращането на придружителни писма до участниците, ведно с копие от протокола.
Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за
кореспонденция по поща, имейл и/или по факс. Следващото заседание на комисията ще се
проведе в зависимост от датата на получаването на допълнително изисканите нов/и ЕЕДОП
или други документи, които съдържат променената и/или допълнена информация.
Комисията възлага на председателя да свика следващото заседание след получаване на
допълнително изисканите нов/и ЕЕДОП или други документи и/или изтичането на срока за
предоставянето им, видно от обратните разписки.
Протоколът се приключи на 04.07.2017г. Протоколът се подписа от председателя
на комисията и от нейните членове, както следва:
КОМИСИЯ:
Председател:...................................
(Николай Христов)
Членове:
1.............................

2...............................

(Илина Ангелова)

Подписите са заличени

3..............................

на основание чл.42,ал.5 от ЗОП

(Йорданка Попова)

във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

(Величка Томопулу)
4.................................
(Миглена Янакиева)

