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

ПРОТОКОЛ№1
Днес, 03.09.2018 г. в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронтофис, се проведе първото заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01477/03.09.2018 г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по
възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С
ОБЕКТ :“ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В
СОУ „Н. ВАПЦАРОВ“, ГР. ЦАРЕВО – НАЧАЛЕН КУРС, ОСНОВНА СГРАДА И
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН”, в следния състав:
Председател: инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Катя Анестиева – гл. сп. „Планиране” при ОА-Царево;
Резервни членове: Мария Динкова – гл.юрисконсулт при ОА-Царевo
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 6 шест) оферти от следните участници :
1. „Дедал“ ЕООД, с вх.№ 53-01-1304/31.08.2018, 10:49
2. « Булконс груп» ЕООД, с вх.№ 53-01-1305/31.08.2018, 11:09 часа.
3. „Васстрой –Консулт“ ООД, с вх.№ 53-01-1306/31.08.2018, 11:13 часа.
4. „В консулт проект“ ЕООД, с вх.№ 53-01-1307/31.08.2018, 11:19 часа.
5. „СС Консулт“ ЕООД, с вх.№ 53-01-1308/31.08.2018, 11:24 часа.
6. „Актив Р“ ЕООД, с вх.№ 53-01-1309/31.08.2018, 14:05 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, като след отварянето им съгласно чл. 97, ал.3 от ППЗОП бяха обявени
ценовите предложения на участниците, а именно:
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1. Оферта на „Дедал“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
Несебър, ж.к. Младост, бл. 50, партер, представлявано от Надрияна
Георгиева Василева, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 12 970.00
(дванадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева) без ДДС.
2. Оферта на „Булконс груп“ ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. София, ж.к. Красно село, бл. 59, ет.6. ап.23 представлявано от Стефан
Статев Петров, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 9780 (девет
хиляди седемстотин и и осемдесет лева) без ДДС.
3.
Оферта на „Васстрой –Консулт“ ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 44 А, вх.В, ет.1, представлявано от
Илия Парушев Василев, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 11
111.00 (единадесет хиляди сто и единадесет лева) без ДДС.
4. Оферта на „В Консулт проект“ ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Бургас 8000, ж.к. Изгрев, бл. 187, вх. 1, ет. 3, ап. 18, представлявано от
Георги Илиев Василев, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 9888
(девет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева) без ДДС.
5.
Оферта на „СС Консулт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Варна ул.Страхил Войвода № 36, представлявано от Стоян Станчев
Стоянов, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 15 250 (петнадесет
хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС.
6.
Оферта на „Актив Р“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
Бургас, ул.Сан Стефано № 105, вх.В, ет. 4, ап. 5 представлявано от Румен
Стоянов Димов, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 12 160
(дванадесет хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС.
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
І. Проверка на представените от участниците „Документи за подбор”
Комисията продължи работата си в закрито заседание, за разглеждане на
документите за подбор на участниците за съответствие с критериите за подбор,
поставени от възложителя. Комисията продължи като направи следните
констатации:
Участник „Дедал“ ЕООД
Участникът има представени всички необходими документи и отговаря на
предварително обявените от възложителя изисквания, поради което Комисията
допуска същия до по- нататъшно участие.
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Участник „Булконс груп“ ЕООД
Участникът има представени всички необходими документи и отговаря на
предварително обявените от възложителя изисквания, поради което Комисията
допуска същия до по- нататъшно участие.
Участник „Васстрой –Консулт“ ООД
В т.1.2. от одобрения образец на декларация Образец № 4 не е посочено дали
участникът има или няма задължения за данъци и задължителни осигурителни
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
Възложителя.
Участник „В консулт проект“ ЕООД
В т.1.2. от одобрения образец на декларация Образец № 4 не е посочено дали
участникът има или няма задължения за данъци и задължителни осигурителни
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
Възложителя.
Участник „СС Консулт“ ЕООД
Участникът има представени всички необходими документи и отговаря на
предварително обявените от възложителя изисквания, поради което Комисията
допуска същия до по- нататъшно участие.
Участник „Актив Р“ ЕООД
Към офертата участникът не е приложил удостоверение за извършване
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на
строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) или еквивалентен документ, удостоверяващ правото му за
упражняване на тези дейности съгласно законодателството на държавата, в която е
установен.
Съгласно Раздел III. Изисквания към участниците, подраздел 2. Критерии
за подбор, точка 2.1. от Допълнителна информация за участие в обществена поръчка
по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез „Събиране на оферти с обява” :
„Участникът следва да представи удостоверение за извършване оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по
смисъла на чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или еквивалентен
документ, удостоверяващ правото му за упражняване на тези дейности съгласно
законодателството на държавата, в която е установен, за доказване на съответствието си
с критериите за подбор.“
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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 може да предостави на комисията
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.
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 13.09.2018 г. 13:31 часа
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Председател: инж. Златинка Кирякова – …………………………………..
Членове: 1. Илина Ангелова – ………………………………………
2. Катя Анестиева – ………………………………………
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД.
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