ОБЩИНА ГУРКОВО

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на комисията, назначена със Заповед № З-80/06.03.2019 г. на Кмета на
Община Гурково със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в
обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт и
рехабилитация на улична мрежа в община Гурково, по две обособени позиции”:
Обособена позиция №1: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково,
общ. Гурково"
Обособена позиция №2: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Паничерево,
общ. Гурково"
Днес, 06.03.2019 г., на основание Раздел VIII - Действия на комисията при
разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от ППЗОП,
Комисията, назначена със Заповед № З-367/08.08.2018 г. на Kмета на Община Гурково, в
състав:
Председател: инж. Р.Д. - Директор на Дирекция „Общински дейности, устройство на
територията и инвестиции”
Членове:
1) адв. И.Г. – юрист на община Гурково;
2) адв. М.Б.- юрист, външен експерт „Обществени поръчки”;
3) инж. М.Г.- гл. инженер на община Гурково;
4) Д.К. - ст. специалист „Обществени поръчки и инвестиционни дейности”;
Поради отсъствието на С.С. – гл. специалист „Капитално строителетво”, същата бе
заместена в работата на комисията от резервния член Д.К. - ст. спец. Обществени поръчки и
инвестиционни дейности”.
Комисията се събра в 11:00 часа в сградата на Община Гурково - Заседателна зала, за да
отвори, разгледа и оцени получените оферти за участие в обществената поръчка чрез
публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт и рехабилитация на улична
мрежа в община Гурково, по две обособени позиции”
Обособена позиция №1: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково,
общ. Гурково"
Обособена позиция №2: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с.
Паничерево, общ. Гурково"
Получените оферти се предадоха на председателя на комисията с протокол, съставен на
основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Председателят и членовете на комисията се запознаха със съдържанието на протокола,
след което подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
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Председателят информира членовете на комисията, че процедурата е открита с Решение
№ З-29/01.02.2019 г. на Кмета на община Гурково. Преписката за обществената поръчка е
вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 00694-2019-0001.
В срока за подаване на оферти за участие в обществената поръчка чрез публично
състезание по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община
Гурково, по две обособени позиции” са подадени 4 (четири) оферти, съгласно представения
Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, неразделна част от настоящия протокол.
№
Наименование на участника
Вх.№
Дата
на Час на подаване
по
подаване
ред
1.
„Руминекс” ЕООД
К-569
05.03.2019 г.
13:08
2.

„ПСК Ес Би Ес” АД

К-570

05.03.2019 г.

13:13

3.

„ПСК Виастрой” ЕООД

К-577

05.03.2019 г.

16:26

4.

„Трейс Пътно Строителство” АД

К-578

05.03.2019 г.

16:48

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците
подали оферти.
След като констатира, че представените оферти са редовно приети и съхранени,
Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното
постъпване, като председателят обяви тяхното съдържание, както следва:
1.
Участник № 1 - „Руминекс” ЕООД, с вх. № К-569/05.03.2019 г., в 13:08 часа е
представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите
по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособени позиции № № 1 и 2, опис на представените
документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”.
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри”.
2.
Участник № 2 - „ПСК Ес Би Ес” АД, с вх. № К-570/05.03.2019г., в 13:13 часа е
представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите
по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособени позиции № № 1 и 2, опис на представените
документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”.
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри”.
3.
Участник № 3 - „ПСК Виастрой” ЕООД, с вх. № К-578/05.03.2019г., в 16:26 часа е
представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите
по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособени позиции № № 1 и 2, опис на представените
документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”.
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри”.
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4.
Участник № 4 - „Трейс Пътно Строителство” АД, с вх. № К-577/05.03.2019г., в
16:48 часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособени позиции № № 1 и 2, опис на
представените документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”.
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри”.
След извършване на горепосочените действия, председателят на комисията закри
публичното заседание.
1. инж. Р.Д. -----п-----2. адв. И.Г. -----п-----3. адв. М.Б. -----п-----4. инж. М.Г. -----п-----5. Д.К. -----п-----Комисията продължи работата си в закрито заседание на 15.03.2019г. в 9.00 часа в
състав:
Председател: инж. Р.Д. - Директор на Дирекция „Общински дейности, устройство на
територията и инвестиции”
Членове:
1) адв. И.Г. – юрист на община Гурково;
2) адв. М.Б.- юрист, външен експерт „Обществени поръчки”;
3) инж. М.Г.- гл. инженер на община Гурково;
4) Д.К. - ст. специалист „Обществени поръчки и инвестиционни дейности”, като
разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:
1.
Участник № 1 - „Руминекс” ЕООД е представил:
1.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1;
1.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен
носител на „Руминекс” ЕООД;
Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП на
участника е подписан от надлежното, съгласно чл. 40, ал.2, т. 3 от ППЗОП /Обн. - ДВ, бр. 28
от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. и изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
съответна на чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП в сега действащата редакция/, лице.
За да се увери в достоверността на положения електронен подпис, комисията извърши
справка в Публичния регистър на електронни подписи, в резултат на която се констатира
валидността на същия.
1.1.3. Помощният орган на възложителя извърши справка в Централния
професионален регистър на строителя и констатира съответствието с поставения критерий за
подбор „Годност“. Справката показа достоверност на заявените данни.
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Комисията установи, че информацията в представения ЕЕДОП, отговаря напълно на
изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното:
РЕШЕНИЕ №1:
Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 1 „Руминекс” ЕООД, съответно и по двете обособени позиции.
2.

Участник № 2 - „ПСК Ес Би Ес” АД е представил:

2.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1;
2.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен
носител на „ПСК Ес Би Ес” АД;
Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП на
участника е подписан от надлежните, съгласно чл.40, ал.2, т.4 от ППЗОП /Обн. - ДВ, бр. 28 от
2016 г., в сила от 15.04.2016 г. и изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
съответна на чл.40, ал.1, т.4 от ППЗОП в сега действащата редакция/, лица.
За да се увери в достоверността на положените електронни подписи, комисията
извърши справка в Публичния регистър на електронни подписи, в резултат на която се
констатира валидността на същите.
2.1.3.Участникът не е посочил отговор „да“ или „не“ на въпроса: „Икономическият
оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“ от
Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор
няма да използва.
2.1.4. В част IV: Критерии за подбор не е посочен отговор на въпроса:
Той отговаря на изискваните критерии за подбор?
2.1.5. Помощният орган на възложителя извърши справка в Централния професионален
регистър на строителя и констатира съответствието с поставения критерий за подбор
„Годност“. Справката показа достоверност на заявените данни.
На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното:
РЕШЕНИЕ №2:
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от Участник № 2: „ПСК Ес Би Ес” АД
да представи, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол, нов/и
ЕЕДОП и/или документи, с които да отстрани констатираните несъответствия.
3.

Участник № 3 - „ПСК Виастрой” ЕООД

3.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1;
3.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен
носител на „ПСК Виастрой” ЕООД;
Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП на
участника е подписан от управителя на дружеството.- Положен е и втори електронен подпис.
От справката се установи, че едноличен собственик на капитала на „ПСК Виастрой” ЕООД е
"ИНТЕГРАЛНИ ПРОЕКТИ" ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала –
Сашо Петков Желязков. Вторият положен подпис върху ЕЕДОП е именно на г-н Желязков, но
при извършена справка в Публичния регистър на електронни подписи, се констатира, че този
подпис е с титуляр „Пътстрой“ ООД.
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„Титуляр“ на електронният подпис е лицето, от чието име се прави електронното
изявление (поставен подписа), в конкретния случай полагайки подпис с титуляр „Пътстрой“
ООД се приеме, че е направено изявление от името на това дружество, което не е сред лицата
по чл. 40, ал.2, т.3 от ППЗОП /Обн. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. и изм. и доп.,
бр. 91 от 14.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. съответна на чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП в сега
действащата редакция/.
При справка в Публичния регистър на електронни подписи се констатира валидността
на подписа на управителя на дружеството, като надлежно, съгласно чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП
/Обн. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. и изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017 г., в сила
от 1.01.2018 г., съответна на чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП в сега действащата редакция/, лице.
3.1.3. В раздел Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ОПЕРАТОР, участникът е посочил като едноличен собственик на капитала Сашо Петков
Желязков, както бе констатирано по-горе едноличен собственик на капитала на участника е
"ИНТЕГРАЛНИ ПРОЕКТИ" ЕООД.
3.1.4. Помощният орган на възложителя извърши справка в Централния професионален
регистър на строителя и констатира съответствието с поставения критерий за подбор
„Годност“. Справката показа достоверност на заявените данни.
РЕШЕНИЕ №3:
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от Участник № 3: „ПСК Виастрой”
ЕООД да представи, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол,
нов/и ЕЕДОП и/или документи, с които да отстрани констатираните несъответствия.
4.

Участник № 4 - „Трейс Пътно Строителство” АД

4.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1;
4.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен
носител на „Трейс Пътно Строителство” АД;
Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП на
участника е подписан от надлежните, съгласно чл.40, ал.2, т.4 от ППЗОП /Обн. - ДВ, бр. 28 от
2016 г., в сила от 15.04.2016 г. и изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
съответна на чл.40, ал.1, т. 4 от ППЗОП в сега действащата редакция/, лица.
За да се увери в достоверността на положените електронни подписи, комисията
извърши справка в Публичния регистър на електронни подписи, в резултат на която се
констатира валидността на същите.
4.1.3. Помощният орган на възложителя извърши справка в Централния
професионален регистър на строителя и констатира съответствието с поставения критерий за
подбор „Годност“. Справката показа достоверност на заявените данни.
Комисията установи, че информацията в представения ЕЕДОП, отговаря напълно на
изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното:
РЕШЕНИЕ №4:
Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 4 - „Трейс
Пътно Строителство” АД, съответно и по двете обособени позиции.
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Въз основа на направените дотук констатации и предвид съответствието на
анализираните документи, част от офертите на долупосочените участници, Комисията
РЕШИ:
1.
Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 1 „Руминекс” ЕООД, съответно и по двете обособени позиции.
2.
Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 4 „Трейс Пътно Строителство” АД, съответно и по двете обособени позиции.
Във връзка с установените несъответствия с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията РЕШИ:
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок 5 (пет) работни дни от получаване на
настоящия Протокол,
Участник № 2 - „ПСК Ес Би Ес” АД да представи:
Нов ЕЕДОП, в който да посочи отговор „да“ или „не“ на въпроса: „Икономическият
оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“,
Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да
използва.
В част: Критерии за подбор да посочи отговор на въпроса: Той отговаря на изискваните
критерии за подбор?
Участник № 3 - „ПСК Виастрой” ЕООД да представи:
Нов ЕЕДОП, подписан с електронен подпис на надлежните лица по чл. 40, ал. 2, т. 3 от
ППЗОП /Обн. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. и изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017
г., в сила от 1.01.2018 г. съответна на чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП в сега действащата редакция/.
Комисията напомня, че съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б.„а” от
Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018г., ЕЕДОП се
представя задължително в електронен вид.
ЕЕДОП на хартиен носител не може да бъде подаван и няма да бъде приеман за
редовен.
Въз основа на горното, комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, да се уведомят участниците за извършените
констатации относно установените липси, непълноти и/или несъответствия на информацията
с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от Възложителя,
като им се изпрати настоящият протокол в деня на публикуването му в профила на купувача.
На основания чл. 54, ал. 9, изречение последно от ППЗОП, Комисията указва, че:
- допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
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- когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал.
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват кандидата или участника.
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 изпращането на копие
на протокола до участниците, както и обявяването му в Профила на купувача. Изпращането
на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за кореспонденция по
поща и/или по факс.
С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави
Протокол №1 за отваряне и разглеждане на документите относно личното състояние и
критериите за подбор на участниците, подали оферта за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в обществената
поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община Гурково, по две
обособени позиции” на 19.03.2019 г. в 15,00 ч.
Следващото заседание на комисията ще се проведе след изтичане на срока по чл. 54, ал.
9 от ППЗОП. Комисията възлага на Председателя да свика следващото заседание след
изтичане на срока чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.
Комисия в състав:
Председател: инж. Р.Д. -----п-----Членове:
1. адв. И.Г. -----п-----2. адв. М.Б. -----п-----3. инж. М.Г. -----п-----4. Д.К. -----п------

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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