ПРОТОКОЛ №1

от проведено публично заседание и последващи заседания за разглеждане на документите по
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП 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", с цел констатиране съответствието им с изискванията
за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя

Днес, 19.06.2019г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на
Община Созопол, в гр. Созопол, пл. „Хан Крум" №2 се проведе заседание на Комисията,
назначена със Заповед № 8-Z-663/19.06.2019г. на Възложителя, за провеждане на открита
процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), 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", открита с
Решение № 11 от 28.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя заседава 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”
Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на
провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни
решения, не са налице предпоставки, обосноваващи необходимостта от определяне на
резервни членове на Комисията.
Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в процедурата, при спазване
и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени от служител във фронт офиса на
Община Созопол с протокол на Божана Вълкова-Чампарова – член на комисията в 10:45 часа.
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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 в рамките на публично оповестения
в Обявението за поръчка краен срок - 17:00 ч. на 18.06.2019 г., 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.

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.
I.Приключвайки горепосочените процедурни действия и след направени уточнения
относно редовността на офертите, а именно:
(1) всички са представени в срок,
(2) в запечатани, непрозрачни опаковки, които са
(3) с ненарушена цялост,
Комисията пристъпи към работа и отвори опаковките, съдържащи офертите на
гореиндивидуализираните Участници, спазвайки следната процедурна последователност:
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1 Оферта с вх. 26-00-905/18.06.2019г., подадена от „Автомагистрали Черно море“ АД
Първото извършено от Комисията действие след отварянето на външната опаковка,
съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната комплектуваност и наличието на
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП,
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри".
След като констатира, че представената от „Автомагистрали Черно море“ АД оферта е
подредена по указания от Възложителя начин и ценовото му предложение е в отделен плик,
отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП,
Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3, предл. първо от ППЗОП оповести
документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на
Участника.
Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на
процедурата, законодателно скрепена в чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
Комисията подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри", след което
и Техническото предложение, съдържащо се в опаковката с офертата беше подписано от тях
в цялост.
След извършването на посочените действия, Техническото предложение, приложено в
опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от документацията за
участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" бяха подписани от
представителя на „Пътстрой Буртас“ ЕООД.
2. Оферта с вх. № 26-00-909/18.06.2019г. подадена от „Щрабаг“ ЕАД
Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от
ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на втория от Участниците,
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл. 47,
ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и прилагането
на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри".
След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя начин
и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха плика,
обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри". Членовете на Комисията подписаха в
цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата.
След извършването на посочените действия, Техническото предложение, приложено в
опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от документацията за
участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" бяха подписани от
представителя на „Пътстрой Буртас“ ЕООД.

3. Оферта с вх. № 26-00-910/18.06.2019г. подадена от „Пътстрой Бургас“ ЕООД
Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от
ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на втория от Участниците,
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл.
47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и
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прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри".
След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя начин
и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха плика,
обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри". Членовете на Комисията подписаха в
цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата.
След извършването на посочените действия, Техническото предложение, приложено в
опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от документацията за
участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" бяха подписани от
представителя на „Щрабаг“ ЕАД.

4. Оферта с вх. № 26-00-911/18.06.2019г. подадена от „Инфра Експерт“ АД
Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от
ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на втория от Участниците,
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл.
47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и
прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри".
След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя начин
и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха плика,
обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри". Членовете на Комисията подписаха в
цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата.
След извършването на посочените действия, Техническото предложение, приложено в
опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от документацията за
участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" бяха подписани от
представителя на „ЕИВ“ ЕООД.

5. Оферта с вх. № 26-00-912/18.06.2019г.подадена от „Трейс Пътно строителство“ АД
Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от
ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на втория от Участниците,
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл.
47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и
прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри".
След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя начин
и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха плика,
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обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри". Членовете на Комисията подписаха в
цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата.
След извършването на посочените действия, Техническото предложение, приложено в
опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от документацията за
участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" бяха подписани от
представителя на „Инфра Експерт“ АД.

6. Оферта с вх. № 26-00-913/18.06.2019г. подадена от „ЕИВ"ЕООД
Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от
ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на втория от Участниците,
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл.
47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и
прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри".
След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя начин
и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха плика,
обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри". Членовете на Комисията подписаха в
цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата.
След извършването на посочените действия, Техническото предложение, приложено в
опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от документацията за
участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" бяха подписани от
представителя на „Пътстрой Буртас“ ЕООД.

7. Оферта с вх. № 26-00-915/18.06.2019г. подадена от „ПСК Пътстрой" ЕООД
Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от
ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на втория от Участниците,
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл.
47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и
прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри".
След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя начин
и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на
комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на
опаковката с офертата на Участника, след което трима от нейните членове подписаха плика,
обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри". Членовете на Комисията подписаха в
цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата.
След извършването на посочените действия, Техническото предложение, приложено в
опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените показатели от документацията за
участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" бяха подписани от
представителте на „Инфра Експерт“ АД и „Щрабаг“ ЕАД.
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II. Комисията продължи работа по същество при закрити врати, като в съответствие и
в изпълнение на чл. 54. ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 1 от ЗОП извърши проверка
за съответствието на представените във всяка една от офертите документи по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от
Възложителя, респ. извърши констатации за пълнотата и редовността на представените
документи за допустимост, съобразно изискванията на Документацията за участие в
процедурата, въз основа на което установи следното:
1. „Автомагистрали Черно море“ АД - оферта с вх. № 26-00-905/18.06.2019г.
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията
на закона и условията на възложителя и същите са редовни. Декларирал е, че няма да ползва
подизпълнители, нито капацитета на други субекти.
Комисията извърши справка в ЦПРС, от която се установи, че участникът е вписан
ЦПСР и притежава необходимото удостоверение за втора група, трета категория, като по този
начин се покрива поставеното изискване от възложителя по отношение на годността – т.III,
т.1.1. от обявлението.
По отношение на икономическото и финансово състояние, посочената застраховка
„Професионална отговорност“ е валидна и покрива минималната застахователна сума за
категорията строеж, съгласно обявленено.
По отношение на техническите и професионални способности, комисията констатира,
че участникът притежава опит в изпълнение на дейности, идентични или сходни с предмета
на поръчката. Предложеният екип за изпълнение на поръчката отговаря на минималните
изисквания, заложени в обявлението и документацията. Предложеното оборудване също
отговаря на заложените изисквания. Участникът е посочил, че притежава и валиден
сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 в обхвата на действие –
строителство.
Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията
единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените
документи от участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя, поради което не са налице предпоставките за представяне от
участника на комисията на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация.
2. „Щрабаг“ ЕАД - оферта с вх. № 26-00-909/18.06.2019г.
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията
на закона и условията на възложителя и същите са редовни. Декларирал е, че няма да ползва
подизпълнители, нито капацитета на други субекти.
Комисията извърши справка в ЦПРС, от която се установи, че участникът е вписан
ЦПСР и притежава необходимото удостоверение за втора група, трета категория, като по този
начин се покрива поставеното изискване от възложителя по отношение на годността – т.III,
т.1.1. от обявлението.
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По отношение на икономическото и финансово състояние, посочената застраховка
„Професионална отговорност“ е валидна и покрива минималната застахователна сума за
категорията строеж, съгласно обявленено.
По отношение на техническите и професионални способности, комисията констатира,
че участникът притежава опит в изпълнение на дейности, идентични или сходни с предмета
на поръчката. Предложеният екип за изпълнение на поръчката отговаря на минималните
изисквания, заложени в обявлението и документацията. Предложеното оборудване също
отговаря на заложените изисквания. Участникът е посочил, че притежава и валиден
сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 в обхвата на действие –
строителство.
Комисията единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията
към личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените
документи от участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя, поради което не са налице предпоставките за представяне от
участника на комисията на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация.
3. „Пътстрой Бургас“ ЕООД - оферта с вх. № 26-00-910/18.06.2019г.
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията
на закона и условията на възложителя и същите са редовни. Декларирал е, че няма да ползва
подизпълнители, но ще ползва капацитета на други лица.
Комисията извърши справка в ЦПРС, от която се установи, че участникът е вписан
ЦПСР и притежава необходимото удостоверение за втора група, трета категория, като по този
начин се покрива поставеното изискване от възложителя по отношение на годността – т.III,
т.1.1. от обявлението.
По отношение на икономическото и финансово състояние, посочената застраховка
„Професионална отговорност“ е валидна и покрива минималната застахователна сума за
категорията строеж, съгласно обявленено.
По отношение на техническите и професионални способности, комисията констатира,
че участникът притежава опит в изпълнение на дейности, идентични или сходни с предмета
на поръчката. Предложеният екип за изпълнение на поръчката отговаря на минималните
изисквания, заложени в обявлението и документацията. Предложеното оборудване също
отговаря на заложените изисквания. Участникът е посочил, че притежава и валиден
сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 в обхвата на действие –
строителство.
Комисията единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията
към личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените
документи от участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя, поради което не са налице предпоставките за представяне от
участника на комисията на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация.
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4. „Инфра Експерт“ АД - оферта с вх. № 26-00-911/18.06.2019г.
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията
на закона и условията на възложителя и същите са редовни. Декларирал е, че няма да ползва
подизпълнители, но ще ползва капацитета на други лица.
Участникът притежава необходимото удостоверение за втора група, трета категория,
като по този начин се покрива поставеното изискване от възложителя по отношение на
годността – т.III, т.1.1. от обявлението.
По отношение на икономическото и финансово състояние, посочената застраховка
„Професионална отговорност“ е валидна и покрива минималната застахователна сума за
категорията строеж, съгласно обявленено.
По отношение на техническите и професионални способности, комисията констатира,
че участникът притежава опит в изпълнение на дейности, идентични или сходни с предмета
на поръчката. Предложеният екип за изпълнение на поръчката отговаря на минималните
изисквания, заложени в обявлението и документацията. Предложеното оборудване също
отговаря на заложените изисквания. Участникът е посочил, че притежава и валиден
сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 в обхвата на действие –
строителство.
Комисията единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията
към личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените
документи от участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя, поради което не са налице предпоставките за представяне от
участника на комисията на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация.
5. „Трейс Пътно Строителство“ АД - оферта с вх. № 26-00-912/18.06.2019г.
За доказване съответствие с едно от минималните изисквания за технически и
професионални способности, одобрено от Възложителя с поставения от него критерий за
подбор в Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, съответно – в Раздел Б “Специфични
изисквани. Критерии за подбор“, т.2.4. от Документацията за участие в процедурата, а именно:
участникът следва да притежава сертификат по ISO EN 9001:2008-система за управление
на качеството с предметен обхват в областта на строителството, в полето на Раздел „Г“
Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екелегично управление от Част IV на
ЕЕДОП, Участникът е направил отбелязване, че ще може да представи сертификати, изготвени
от независими органи и доказващи, че отговаря на стандартите за осигуряване на качеството
като не е описал сертификата за система за управление на качестмвото, неговия издател или
еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в
изисквания обхват.
Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, Комисията указва
на Участника данните, информацията и документите, които следва да се представят
допълнително, а именно:
С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от Участника данни
относно притежаваните от него сертификати както и за безспорност при доказване на
съответствието си с минималните изисквания за технически и професионални способности,
Участникът трябва, при вписване на информацията в новопредставяния негов ЕЕДОП,
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да опише сертификата за система за управление на качестмвото, който притежава, неговия
издател или еквивалент или да посочи други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството с предметен обхват в областта на строителството, на които
основава професионалния си опит, спрямо изискванията на Възложителя.
6. „ЕИВ“ ЕООД - оферта с вх. № 26-00-913/18.06.2019г.
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията
на закона и условията на възложителя и същите са редовни. Декларирал е, че няма да ползва
подизпълнители, но ще ползва капацитета на други лица.
Участникът притежава необходимото удостоверение за втора група, трета категория,
като по този начин се покрива поставеното изискване от възложителя по отношение на
годността – т.III, т.1.1. от обявлението.
По отношение на икономическото и финансово състояние, посочената застраховка
„Професионална отговорност“ е валидна и покрива минималната застахователна сума за
категорията строеж, съгласно обявленено.
По отношение на техническите и професионални способности, комисията констатира,
че участникът притежава опит в изпълнение на дейности, идентични или сходни с предмета
на поръчката. Предложеният екип за изпълнение на поръчката отговаря на минималните
изисквания, заложени в обявлението и документацията. Предложеното оборудване също
отговаря на заложените изисквания. Участникът е посочил, че притежава и валиден
сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 в обхвата на действие –
строителство.
Комисията единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията
към личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените
документи от участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя, поради което не са налице предпоставките за представяне от
участника на комисията на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация.
7. „ПСК Пътстрой“ ЕООД - оферта с вх. № 26-00-915/18.06.2019г.
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията
на закона и условията на възложителя и същите са редовни. Декларирал е, че няма да ползва
подизпълнители, нито капацитета на други субекти.
Участникът притежава необходимото удостоверение за втора група, трета категория,
като по този начин се покрива поставеното изискване от възложителя по отношение на
годността – т.III, т.1.1. от обявлението.
По отношение на икономическото и финансово състояние, посочената застраховка
„Професионална отговорност“ е валидна и покрива минималната застахователна сума за
категорията строеж, съгласно обявленено.
По отношение на техническите и професионални способности, комисията констатира,
че участникът притежава опит в изпълнение на дейности, идентични или сходни с предмета
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на поръчката. Предложеният екип за изпълнение на поръчката отговаря на минималните
изисквания, заложени в обявлението и документацията. Предложеното оборудване също
отговаря на заложените изисквания. Участникът е посочил, че притежава и валиден
сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 в обхвата на действие –
строителство.
Комисията единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията
към личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените
документи от участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя, поради което не са налице предпоставките за представяне от
участника на комисията на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация.
На основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, Комисията изисква в срок до 5
(пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия Протокол, Участникът
„Трейс Пътно Строителство“ АД да представи нов ЕЕДОП като съобрази и отрази
индивидуализираните по- горе по отношение на него конкретни забележки и указания на
Комисията.
Изисканите документи следва да бъдат представени с придружително писмо в
Деловодството на Община Созопол, на адрес: гр. Созопол, пл. „Хан Крум" № 2, във вид,
съгласно изискванията на Документацията за участие.
Участникът може да изпрати документите и чрез препоръчано писмо или куриерска
служба, като разходите са за тяхна сметка и като съобрази крайния срок за постъпване на
документите при Възложителя.
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 08.07.2019 г.
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