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

ПРОТОКОЛ№2
Днес, 26.09.2018 г. в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронтофис, се проведе 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
В съответствие с описаното в Протокол № 1 от 03.09.2018 г. и във връзка с
прилагането на разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП и
чл.103, ал.5 от ЗОП. Протоколът е изпратен на всички участници в процедурата на
13.09.2018 г. на електронна поща, подписан с електронрн подпис, за изпълнение на
указанията на Комисията за предоставяне на допълнителна информация. Всички
участници са получили протокола на 13.09.2018 г. на електронните си пощи.
Участниците Дедал“ ЕООД, « Булконс груп» ЕООД и „Актив Р“ ЕООД са потвърдили
получаването на протокола, чрез изричен имейл.
Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни,
участниците са направил допълнения към офертите си по реда, който им беше
указан, както са входирани Допълнителни документи, както следва:
1. „Васстрой –Консулт“ ООД, с вх.№ 53-01-1306/1/17.09.2018.
2. „В консулт проект“ ЕООД, с вх.№ 53-01-1307/1/17.09.2018
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Комисията установи, че въпреки изискването за представяне на допълнителни
документи по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП, в законоустановения срок участникът
„Актив Р“ ЕООД, не е входирал допълнителни документи.
Поради горното и поради това, че от посочената информация в първоначално
предоставените документи Комисията не можа да установи дали участникът отговаря
на критериите за подбор, а именно да притежава 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, на основание чл. 107 т.1 от ЗОП отстранява участникът „Актив
Р“ ЕООД от по – нататъшно участие в процедурата.

След изтичането на срока за получаване на Допълнителните документи,
Комисията пристъпи към разглеждането им.
I. Комисията отвори плика с допълнително представените от участника „Васстрой
–Консулт“ ООД
документи и установи, че същият е представил коригирана
декларация Образец № 4, в която е посочено, че участникът 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.
Въз основа на горното, Комисията установи, че участникът „Васстрой –
Консулт“ ООД отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя,
поради което допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.
II. Комисията отвори плика с допълнително представените от участника „В
консулт проект“ ЕООД документи и установи, че същият е представил коригирана
декларация Образец № 4, в която е посочено, че участникът 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.
Въз основа на горното, Комисията установи, че участникът „В консулт
проект“ ЕООД отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя,
поради което допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.
Преди да премине към оценяване на ценовите предложения Комисията направи
проверка за необичайно благоприятни оферти по 72 от ЗОП във връзка с чл. 195 от
ЗОП и чл.103, ал.5 от ЗОП, за което състави приложение към настоящия протокол таблица и установи, че е налице хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП, за следните
участници:
1. „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.
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Посоченият участник е предложил обща цена за изпълнение на предмета на
обществената поръчка, което предложение е с числово изражение, което подлежи
на оценяване и е повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. Резултатите
от проверката са обективирани в табличен вид, както е посочено по-горе в протокола.
Поради изложеното и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно
реши да изиска от:
1. „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.
да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на
предложената от тях стойност на обща цена за изпълнение на дейностите на
обществената поръчка за, в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на
искането за това.
Предвид горното комисията единодушно реши, че ще продължи своята работа по
оценка на ценовите предложения на допуснатите участници и класирането им след
получаване на изисканите, на основание настоящия протокол, подробни писмени
обосновки за начина на образуване на предложената обща цена за изпълнение на
предмета на обществената поръчка, съгласно направената преценка по чл.72 от ЗОП,
отразена в табличен вид – неразделна част от настоящия протокол.
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 26.09.2018 г. 10:49 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.

Протокол № 2/26.09.2018 г.
Стр. 3 от 3

