ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ДО
Г-ЖА ПЕТЯ ЧАПЕВОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ДОКЛАД
На Комисията, назначена със Заповед № 8-Z-663/19.06.2019г. на Възложителя за
провеждане на публично състезание с предмет: "Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови
кърпежи, основен и локален ремонт, както и дейности по превантивното поддържане
(съгласно чл.38 от „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътищата”) на
общински и местни пътища(пътни участъци) и на техните съоръжения и принадлежности
на територията на Община Созопол, както и на уличната мрежа на гр.Созопол,
гр.Черноморец и селата Равадиново, Атия, Росен, Равна гора, Присад, Зидарово, Вършило,
Габър, Крушевец и Индже войвода, както и други по възлагане от Възложителя, в
съответствие с тръжната документация", заседавала в следния състав:
Председател: 1. инж.Христо Христов – инженер „Пътно строителство” д-р д-ция
„УТКИПЕУП”
Член: 2. Божана Вълкова-Чампарова - юрист, директор дирекция АПИО
Член: 3. Арх.Ивайло Костов – ст.специалист „Инвеститорски контрол“
Член: 4. Златка Данчева – гл.специалист „Инвеститорски контрол“
Член: 5. Гергана Глухчева – н-к отдел „ОКАИО”
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЧАПЕВОВА,
На основание чл. 106, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, с настоящия Доклад,
представяме на вниманието Ви следната информация:
Комисията, назначена с Ваша Заповед № № 8-Z-663/19.06.2019г. и заседавала в
основния си състав с гореизброените редовни членове, приключи работата си,
изпълнявайки възложената ѝ задача да проведе обявеното с Ваше Решение № 11 от
28.05.2019г. публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кърпежи, основен и локален ремонт, както и
дейности по превантивното поддържане (съгласно чл.38 от „Техническите правила и
изисквания за поддържане на пътищата”) на общински и местни пътища(пътни участъци) и
на техните съоръжения и принадлежности на територията на Община Созопол, както и на
уличната мрежа на гр.Созопол, гр.Черноморец и селата Равадиново, Атия, Росен, Равна
гора, Присад, Зидарово, Вършило, Габър, Крушевец и Индже войвода, както и други по
възлагане от Възложителя, в съответствие с тръжната документация", като разгледа,
оцени и класира подадените оферти за участие в процедурата, стриктно спазвайки
разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането му и
утвърдената от Вас, в качеството Ви на Възложител документация за провеждане
на процедурата.
Работата на Комисията е отразена в съставените от нея Протокол №1/19.06.2019г.,
Протокол №2/16.07.2019г., Протокол №3/19.07.2019г. и Протокол №4/15.08.2019г., които са
неразделна част от настоящия Доклад. В съдържанието на визираните Протоколи,
Комисията подробно и детайлно е отразила установените при работата ѝ факти и
обстоятелства, констатациите и приетите от нея Решения във връзка с допустимостта,

съответствието, оценката и класирането на офертите, подадени в процедурата, изразяващи
се в следното:
I. Комисията проведе първото, открито (публично) по характера си заседание по
отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата на 19.06.2019г. от 11:00 ч., в
заседателната зала, находяща се в административната сграда на Община Созопол, в гр.
Созопол, пл. „Хан Крум“ №2.
При спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в 10:45 часа, служител от
фронт офиса на Община Созопол предаде с протокол на Председателя на Комисията
запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в процедурата.
В рамките на публично оповестения в Обявението за поръчка краен срок – 17:00 ч. на
18.06.2019г., в Деловодството на Общината, за участие в процедурата са подадени 7 (седем)
броя оферти а именно:

№

УЧАСТНИК

Вх. №, дата и час на подаване
::

:::: *

:: 1

1 :

^ ::

1.

„Автомагистрали Черно море“ АД

26-00-905/18.06.2019г. подадена в 10:17ч.

2.

„Щрабаг“ ЕАД

26-00-909/18.06.2019г. подадена в 14:09ч.

3.

„Пътстрой Бургас“ ЕООД

26-00-910/18.06.2019г. подадена в 14:41ч.

4.

„Инфра Експерт“ АД

26-00-911/18.06.2019г. подадена в 14:45ч.

5.

„Трейс Пътно строителство“ АД

26-00-912/18.06.2019г. подадена в 14:52ч.

6.

„ЕИВ"ЕООД

26-00-913/18.06.2019г. подадена в 15:24ч.

7.

„ПСК Пътстрой" ЕООД

26-00-915/18.06.2019г. подадена в 16:02ч.

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от
ППЗОП, присъстват:
- г-жа Филка Еленчева – редовно упълномощен представител на „Пътстрой Бургас“
ЕООД;
- г-жа Таня Димитрова - редовно упълномощен представител на „ЕИВ" ЕООД;
- г-жа Весела Чапанова-Димитрова – редовно упълномощен представител на „Инфра
Експерт“ АД;
- г-н Борислав Борисов – редовно упълномощен представител на „Щрабаг“ ЕАД
Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП
предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания по
отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не
присъстват/не изпращат представители на днешното заседание на Комисията.
Председателят на Комисията, откри заседанието в 11:00 часа и след легитимирането
на присъстващите представители на четирима от Участниците в процедурата, ги запозна
със съдържанието на Заповед № 8-Z-663/19.06.2019 г. на Възложителя, а членовете на
Комисията - със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ
регистър на офертите, с цел узнаване от тяхна страна на имената (фирмените
наименования) на Участниците, депозирали оферти за участие в процедурата.
След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър
на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на
конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с
нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
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След като констатира, че всички оферти, подадени в изброената по-горе поредност,
са представени преди изтичането на обявения краен срок и са в запечатани, непрозрачни и с
ненарушена цялост опаковки, Комисията отвори същите като провери тяхната
комплектуваност, установявайки във всяка от тях наличието на изискуемите на основание
чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, в което число и
отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.
На основание чл. 54, ал. 3, предл. първо от ППЗОП, Председателят на Комисията
оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на всяка отделна
опаковка, след което по трима от членовете на Комисията подписаха съответните пликове,
обозначени с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и конкретните Технически
предложения, съдържащи се във всяка отделна оферта и подлежащи на оценка, съгласно
обявените показатели от документацията за участие.
Присъстващите представители на участниците подписаха пликовете, обозначени с
надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертите на конкурентните за тях
Участници, както и всички конкурентни Технически предложения.
След приключване на гореописаните действия, приключи публичната част от
работата на Комисията и Председателят ѝ закри заседанието, като покани присъстващите
представители на участниците да напуснат залата.
II. В последващите свои закрити заседания, Комисията извърши преглед на
съдържащите се във всяка една от офертите документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, във
връзка с чл. 67, ал. 1 от ЗОП, с цел установяване наличието на съответствие на отделните
Участници с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя в Обявлението за поръчка и Документацията за участие.
В резултат от тези си действия, подробно и детайлно документирани от нея в
съставения Протокол №1 (носещ начална дата 19.06.2019г.), Комисията установи, че във
всички представени оферти има липсващи и/или непълни и/или нередовни документи
и/или информация, и/или несъответствия с поставените от Възложителя изисквания към
личното състояние и критериите за подбор и/или други негови изисквания за участие в
процедурата.
С оглед установеното и на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП,
Комисията изиска от Участник „Трейс Пътно Строителство“ АД да представи в срок до 5
(пет) работни дни, считано от датата на получаване на въпросния Протокол №1, нов/и
ЕЕДОП/и и отделни, преценени като необходими други документи, давайки им поотделно
ясни и конкретни указания за отстраняване на констатираните пропуски и несъответствия.
III. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и
от Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1 от 19.06.2019г.,
обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на документите по
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с
изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, утвърдени от
Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на Община Созопол
допълнителни документи към офертите, подадени за участие в процедурата бяха
депозирани от Участник „Трейс Пътно Строителство“ АД.
IV. На основание установяването, че Участник „Трейс Пътно Строителство“ АД е
депозирал допълнително изискания от него нов ЕЕДОП, в указания вид и начин на
представяне, както и други документи, подкрепящи удостоверяванията и декларациите,
обективирани в ЕЕДОП-а му, Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от
ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, относно
съответствието на Участника с изискванията, одобрени от Възложителя към личното
състояние и критериите за подбор, подробно описвайки и анализирайки същите в
съставения от нея Протокол №2 от 16.07.2019г.
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В резултат от извършения от нея задълбочен и обстоен анализ на данните,
информацията и допълнително представените от „Трейс Пътно Строителство“ АД
документи, Комисията прие за установено, че всички участници отговарят на одобрените
от Възложителя изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на
настоящето възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и
техническите и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в
настоящата процедура, с оглед което Комисията допусна офертата им за разглеждане
по същество, респ. до оценка на направените Предложения за изпълнение на дейностите,
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка.
V. На проведено на 16.07.2019 г. свое заседание, Комисията, в качеството си на Ваш
помощен орган, извърши формална проверка, досежно обхвата на документите, формиращи
Техническото предложение на допуснатите участници и установи, че същите отговарят на
условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1
от ППЗОП и изискванията на Възложителя, обективирани в „Изисквания към съдържанието
и обхвата на офертите и необходимите документи. Указания за подготовка на офертите“, т.
2.3. от Указанията за участие в процедурата.
VI. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на 19.07.2019 г. от 11:00 ч., Комисията
проведе открито заседание по отваряне на ценовите предложения на допуснатите
Участници.
На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 3, изр.
второ, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП присъстваха:
- г-н Тодор Панайотов - редовно упълномощен представител на „Трейс Пътно
строителство“ АД;
- г-жа Елена Узунова – редовно упълномощен представител на „Щрабаг“ ЕАД
- г-жа Таня Димитрова - редовно упълномощен представител на „ЕИВ" ЕООД;
- г-жа Милка Желязкова – редовно упълномощен представител на „Пътстрой Бургас“
ЕООД;
- г-жа Надя Гюрова – редовно упълномощен представител на „Инфра Експерт“ АД;
Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП
предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания
по отваряне и оповестяване съдържанието на плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“, не присъстваха/не бяха изпратили представители на провежданото от
Комисията заседание.
След като запозна присъстващите представители на участниците с фактите и
обстоятелствата, относими към извършените от нея действия при провеждането на
процедурата, както и с приетите от нея решения за допустимостта и последващата оценка
на допуснатите оферти, Председателят на Комисията отвори пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри” от офертите на допуснатите Участници и оповести
предлаганите от тях цени за изпълнение на поръчката.
Конкретните стойностни размери на представените от участниците ценови
предложения са подробно описани в Протокол №3 от 19.07.2019г.
VII. След приключване на публичната част, Комисията продължи работа при
закрити врати, като във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, извърши проверка налице ли е ценово
предложение или такова свързано с разходи, което подлежи на оценка и което е с повече от
20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите
участници. В изпълнение на изискванията на чл. 72 от ЗОП, възложителят е изискал
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обсновки за част от допуснатите участници, а именно от "Автомагистрали -Черно море"
АД, "Щрабаг" ЕАД, "Инфра Експерт“ АД „ЕИВ“ ЕООД и „ПСК Пътстрой“ ЕООД.
След представяне на изисканите писмени обосновки комисията единодушно реши да
отстрани от процедурата следните участници:
1. "Щрабаг" ЕАД - на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, поради непредставяне в
законоустановения срок на писмената обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП относно показател
"Среднотежестна цена", конкретните за което отстраняване, обосновани и аргументирани
мотиви на Комисията, възприети в тяхната цялост и от Възложителя, са детайлно разписани
и обективирани в съответното за Дружеството поле на съставения от помощния орган
Протокол №4 от 15.08.2019г.
2. „ПСК Пътстрой“ ЕООД - чл. 107, т. 3 от ЗОП, поради неприемането на
писмената обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, конкретните за което отстраняване,
обосновани и аргументирани мотиви на Комисията, възприети в тяхната цялост и от
Възложителя, са детайлно разписани и обективирани в съответното за Дружеството поле на
съставения от помощния орган Протокол №4 от 15.08.2019г.
След извършване на горните действия Комисията пристъпи към оценка на предложенията
на допуснатите участници както следва:
1) "Автомагистрали -Черно море" АД
Тп = 85.71
Цп.1. = ((3.37/3.40) х 30 + (22/22) х 25+ (10/10) х 15+ (0.8/1) х 15 + (0.01/0.01) х
15)х50% = 48.37т.
Цп.2. = (195.06 /195.06 )х 50 =50т.
Цп= 98.37т.
2)„Пътстрой Бургас“ ЕООД
Тп=50
Цп.1. = ((3.37/4.60) х 30 + (22/90) х 25+(10/40) х 15+ (0.8/2) х 15 + (0.01/2) х 15) х 50
%= 18.96т.
Цп.2. = (195.06 /218.64 )х 50 =44.61т.
Цп= 63.57т.
3) „Инфра Експерт“ АД
Тп =100
Цп.1. = ((3.37/4.20) х 30 + (22/100) х 25+ (10/30) х 15+ (0.8/1) х 15 + (0.01/1) х 15) х 50
% = 23.36т.
Цп.2. = (195.06 / 206.13 )х 50=47.31т
Цп = 70.67т.
4)„Трейс Пътно Строителство“ АД
Тп=85.71
Цп.1. = ((3.37/3.37) х 30 + (22/55) х 25+ (10/20) х 15+(0.8/3) х 15 +(0.01/2) х 15) х 50
%= 25.79т.
Цп.2. = (195.06 / 287.60 )х 50 =33.91
Цп =59.70т.
5)„ЕИВ“ ЕООД
Тп= 85.71
Цп.1. = ((3.37/3.40) х 30 +(22/67) х 25+(10/22) х 15+ (0.8/0.8) х 15 + (0.01/5 х 15) х 50 %
= 29.90т.
Цп.2. = (195.06 / 209.08 )х 50=46.65т.
Цп = 76.55т.
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Във връзка с извършените и описани по-горе действия на комисията по разглеждане и
оценка на отделните показатели от техническите предложения на участниците от
предходните заседания, комисията оредели крайна оценка, както следва:
участник

Тп х 10%

Цп х 90%

КО

8.57

88.53

97.14

"Пътстрой Бургас“ ЕООД

5

57.21

62.21

„Инфра Експерт“ АД

10

63.60

73.60

„Трейс
Пътно
Строителство“ АД

8.57

53.73

62.30

„ЕИВ“ ЕООД

8.57

68.90

77.47

"Автомагистрали
море" АД

-Черно

Въз основа на получените резултати, Комисията направи следното класиране:
Първо място: "Автомагистрали -Черно море" АД с получени 97.14т.
Второ място: „ЕИВ“ ЕООД с получени 77.47т.
Трето място: „Инфра Експерт“ АД с получени 73.60т.
Четвърто място: Трейс Пътно Строителство“ АД с получени 62.30т.
Пето място: "Пътстрой Бургас“ ЕООД с получени 62.21т.
Х. Предвид посочените резултати, получени при прилагането на Методиката за
определяне на комплексната оценка на офертите, Комисията Ви предлага да сключите
договор за изпълнение на обекта на настоящата обществена поръчка, имаща за предмет:
"Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кърпежи, основен и локален ремонт, както и
дейности по превантивното поддържане (съгласно чл.38 от „Техническите правила и
изисквания за поддържане на пътищата”) на общински и местни пътища(пътни
участъци) и на техните съоръжения и принадлежности на територията на Община
Созопол, както и на уличната мрежа на гр.Созопол, гр.Черноморец и селата Равадиново,
Атия, Росен, Равна гора, Присад, Зидарово, Вършило, Габър, Крушевец и Индже войвода,
както
и други
по възлагане от Възложителя, в съответствие с тръжната
документация" с класираният на първо място Участник, а именно: "Автомагистрали Черно море" АД.
Настоящият Доклад се подписа на 20.08.2019 г. от членовете на Комисията в един
екземпляр и се представи на Възложителя за утвърждаване, ведно с Протокол
№1/19.06.2019г., Протокол №2/16.07.2019г., Протокол №3/19.07.2019г. и Протокол
№4/15.08.2019г.
КОМИСИЯ:
Председател: инж.Христо Христов
Членове:
1. - Божана Вълкова-Чампарова
2.– Арх.Ивайло Костов
3.– Златка Данчева
4.– Гергана Глухчева
УТВЪРЖДАВАМ:
ПЕТЯ ЧАПЕВОВА
ЗАМ.- КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Дата:21.08.2019г.
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