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

ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 29.03.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала, в сградата на Община Царево - фронтофис, се проведе първото заседание на Комисията, назначена със заповед № РД-01-192/29.03.2019
г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с. Лозенец“ Община Царево“, в
състав:
Председател: Георги Стоянов - зам. кмет на Община Царево;
Членове: 1. Мила Стоянова – директор дирекция „АПОБФ” при Община Царево;
2. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево;
3. арх. Даниел Калудов – гл. архитект на Община Царево;
4. Мария Динкова – гл. юрисконсулт при Община Царево
5. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
6. Катя Анестиева – гл. спец. „Планиране“ при Община Царево;
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Председателят на комисията, обяви Заповедта за назначаване на комисията, списъка с
постъпилите оферти и протокола с данните на подалите оферти участници по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
В първоначално обявения срок за подаване на оферти – 28.03.2019 г. 17:00 часа, е постъпила
една оферта от следния участник:
- „Трансстрой Еко” ООД, гр.Бургас, ул. Проф. Асен Златаров №50, ет. 2, с вх. № 53-01429/28.03.2019 г., в 13:53 часа
Не са постъпили оферти след крайния срок.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата, съгласно чл.54, ал.3 от ППЗОП.
„ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД:
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести съдържанието ѝ и
установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
ІІ. Проверка на представените от участниците „Документи за подбор”
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Комисията продължи работата си в закрито заседание, за разглеждане на документите за
подбор на участника за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията продължи като направи следните констатации:
ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД:
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в
ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя за личното състояние на
участниците и критериите за подбор, посочени в обявлението на обществената поръчка и
изискванията към участниците, посочени в документацията за участие, комисията установи
следното:
I.
Участникът „Трансстрой Еко” ООД е представил подписан ЕЕДОП, в който Комисията
констатира следните непълноти и пропуски, а именно:
1.
В част I: „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя“, раздел „Информация относно процедура за възлагане на
обществена поръчка“, не е посочен вида на процедурата.
2. В част IV: Критерии за подбор, Раздел: В „Технически и професионални способности“,
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“, участникът „Трансстрой Еко“ ООД е
отбелязал, че има сключен договор за наем на мобилни огради №О000838Б/20.03.2019 г., като го е
приложил и към офертата си. „Трансстрой Еко“ ООД е пропуснал да отбележи в своя ЕЕДОП
наемодателя по горепосочения договор – „ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ“ ООД, като трето лице, чиито
капацитет ще използва.
II.
„СТИЛСТРОЙ-КОМЕРС“ ЕООД, посочен като подизпълнител, е приложил подписан
ЕЕДОП, в който Комисията констатира следните непълноти и пропуски, а именно:
1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия
орган или възложителя“, раздел „Информация относно процедура за възлагане на обществена
поръчка“, не е посочен вида на процедурата.
2. Не е посочено, че „СТИЛСТРОЙ-КОМЕРС“ ЕООД, отговаря на критериите за подбор,
отнасящи се до техническите и професионални способности, съобразно вида и дела от поръчката,
които ще изпълнява.
III. „ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ“ ООД, като трето лице, чиито капацитет ще се използва от
„Трансстрой Еко” ООД, не е представил ЕЕДОП, в който да декларира, че отговаря на съответните
критерии за подбор, за доказването, на които, участникът се позовава на неговия капацитет, както
и да посочи, че по отношение на него, не са налице основания за отстраняване от процедурата.
На основание чл. 195 от ЗОП, във връзка с чл.103, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал.8 от ППЗОП и
вземайки предвид горните констатации Комисията реши да изиска от:
I. Трансстрой Еко” ООД, да представи, нов ЕЕДОП, в който:
1.1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия
орган или възложителя“, раздел „Информация относно процедура за възлагане на обществена
поръчка“ да посочи вида на процедурата.
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1.2. Да отбележи „ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ“ ООД, като трето лице, чиито капацитет ще използва.
II. „СТИЛСТРОЙ-КОМЕРС“ ЕООД, да представи, нов ЕЕДОП, в който:
2.1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия
орган или възложителя“, раздел „Информация относно процедура за възлагане на обществена
поръчка“ да посочи вида на процедурата.
2.2. Да посочи, че отговаря на критериите за подбор, отнасящи се до техническите и
професионални способности, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълнява.
III. „ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ“ ООД, като трето лице, чиито капацитет ще се използва от
„Трансстрой Еко” ООД, при изпълнението на поръчката, да представи ЕЕДОП, в който да
декларира, че отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването, на които, участникът се
позовава на неговия капацитет, както и да посочи, че по отношение на него, не са налице
основания за отстраняване от процедурата.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на протокола
за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор, участниците могат да предоставят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация, като допълнително представената
информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на офертите 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 участника.
Настоящият протокол е изготвен на 19.04.2019 г. 16:00 часа.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Председател: Георги Стоянов - …………………………………
Членове: 1. Мила Стоянова – …………………………………………………
2. Златка Димитрова – ………………………………………………
3. арх. Даниел Калудов – ……………………………………………
4. Мария Динкова – ………………………………………………….
5. инж. Златинка Кирякова – ………………………………………..
6. 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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