ПРОТОКОЛ № 1
по чл. 54, ал.7 от ППЗОП
Днес, на 29.07.2016г. в 11:05 часа, в Заседателната зала в сградата на
Община Руен комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт общински пътища и улици по
населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции:
№1 Основен ремонт на общински път BGS 3199/ BGS1195, Припек-Мрежичко/с. Топчийско/ BGS1192; № 2 Основен ремонт на общински път BGS 1184 от
с.Соколец до с.Каравельово; № 3 Основен ремонт на общински път BGS 2190
разклон Снягово- с.Снягово; № 4 Основен ремонт на общински път BGS 1186
от с. Дъскотна – Планиница; № 5 Основен ремонт на общински път BGS 2180III-208 с. Дъскотна/-с. Заимчево; № 6 Основен ремонт на общински път BGS
1193 от III-2085/ разклон Разбойна-с. Разбойна; № 7 Основен ремонт на
общински път BGS 2196 Сини рид-Рожден; № 8 ОР на улици по населени места
с асфалт, открита с Решение № ОП-8/ 30.06.2016г., назначена със Заповед № РД-08427/29.07.2016г. на Кмета на Община Руен, в състав:
Председател:
1. Цветелина Стойчева – ст. юрисконсулт в Дирекция „АИО” при Община
Руен, правоспособен юрист,
Членове:
2. инж. Кязим Сали – мл. Специалист в Дирекция „УТИДЕ” при Община Руен,
3. Неджибе Хасан – ст.експерт по „Бюджет” в Дирекция „ФСДБ и УС” при
община Руен, икономист.

и в присъствието на Елка Дянкова Стойкова и Христо Кирчев Киряков, и
двамата в качеството си на упълномощени представители, първата на участника
„Бургаспътстрой” АД, а вторият на участника „Щрабаг” ЕАД, видно от регистъра на
присъствалите, представляващ неразделна част от настоящия протокол.
Проведе публично заседание на основание чл. 54, ал.2 от ППЗОП за отваряне на
получените оферти в процедурата.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и
протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.
До крайния срок за получаване на оферти - до 17:00 часа на 28.07.2016г., са
постъпили четири оферти:
1. „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. Ямбол, вх. №: ОП-8(7)/
28.07.2016г., час на постъпване: 14:08 часа;
2. „ЩРАБАГ” ЕАД – гр. София, вх. №: ОП-8(8)/ 28.07.2016г., час на
постъпване: 14:56 часа;
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3. „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД – гр. Бургас, вх. №: ОП-8(9)/ 28.07.2016г.,
час на постъпване: 15:01 часа;
4. „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД – гр. Бургас, вх. №: ОП-8(10)/ 28.07.2016г., час
на постъпване: 16:19 часа;
След обявяване на протокола председателят
подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

и членовете на комисията

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповести тяхното съдържание, както следва:
1. Участникът „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД е представил офертата си в
запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от
ППЗОП, опис на представените документи, заявление за участие в процедурата по
образец, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри” за обособени позиции от 1 до 8 вкл.
Членовете на комисията : Цветелина Стойчева, инж. Кязим Сали и Неджибе
Хасан подписаха техническите предложения на участника и пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри” за обособени позиции от 1 до 8 вкл.
Комисията предложи на присъстващите представители на участниците
„Бургаспътстрой” АД и „Щрабаг” ЕАД да подпишат техническите предложения и
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособени позиции от 1 до 8
вкл. на участника „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД, като от тази възможност се
възползва само Елка Дянкова Стойкова, упълномощен представител на участника
„Бургаспътстрой” АД.
2. Участникът „ЩРАБАГ” ЕАД е представил офертата си в запечатана
непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП,
опис на представените документи, заявление за участие в процедурата по образец,
както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри” за обособени позиции от 1 до 8 вкл.
Членовете на комисията : Цветелина Стойчева, инж. Кязим Сали и Неджибе
Хасан подписаха техническите предложения на участника и пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри” за обособени позиции от 1 до 8 вкл.
Комисията предложи само на присъстващия представител на участника
„Бургаспътстрой” АД - Елка Дянкова Стойкова да подпише техническите предложения
и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособени позиции от 1 до 8
вкл. на участника „ЩРАБАГ” ЕАД, предвид обстоятелството, че другият присъстващ
е представител на участника, чийто документи от офертата се подписват и същият няма
право да подпише техническите предложения и пликовете с надписа „Предлагани
ценови параметри” на участника, който представлява.
3. Участникът „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД е представил офертата си в
запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от
ППЗОП, опис на представените документи, заявление за участие в процедурата по
образец, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри” за обособени позиции от 1 до 8 вкл.
Членовете на комисията : Цветелина Стойчева, инж. Кязим Сали и Неджибе
Хасан подписаха техническите предложения на участника и пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри” за обособени позиции от 1 до 8 вкл.
Комисията предложи на присъстващите представители на участниците
„Бургаспътстрой” АД и „Щрабаг” ЕАД да подпишат техническите предложения и
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособени позиции от 1 до 8
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вкл. на участника „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, като от тази възможност се
възползва само Христо Кирчев Киряков, упълномощен представител на участника
„Щрабаг” ЕАД.
4. Участникът „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД е представил офертата си в
запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от
ППЗОП, опис на представените документи, заявление за участие в процедурата по
образец, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри” за обособени позиции от 1 до 8 вкл.
Членовете на комисията : Цветелина Стойчева, инж. Кязим Сали и Неджибе
Хасан подписаха техническите предложения на участника и пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри” за обособени позиции от 1 до 8 вкл.
Комисията предложи само на присъстващия представител на участника
„Щрабаг” ЕАД - Христо Кирчев Киряков да подпише техническите предложения и
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособени позиции от 1 до 8
вкл. на участника „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД, предвид обстоятелството, че другият
присъстващ е представител на участника, чийто документи от офертата се подписват и
същият няма право да подпише техническите предложения и пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри” на участника, който представлява.
След извършването на тези действия председателят на комисията закри
заседанието.
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и констатира следното:
1. Участникът „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД е представил следните
документи: заявление за участие по образец, опис на представените документи по
образец, единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), декларация по
чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици по образец, декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП и
декларация за липсата на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал.11 от
ЗОП за обособени позиции от 1 до 8 вкл.
След разглеждането им комисията установи, следните непълноти и
несъответствия отнасящи се за всички обособени позиции от 1 до 8 включително:
- Участникът е попълнил част IV : Критерии за подбор, раздел „алфа” от
ЕЕДОП, а това не е посочено от Възложителя в обявлението или в документацията за
обществената поръчка;
- Участникът в Раздел Б от ЕЕДОП не е посочил информация за останалите
представители на участника. Такава е посочена само за Петя Панайотова Петрова, но не
и за останалите членове на Съвета на директорите;
- След извършена справка в Търговския регистър, комисията констатира ,че
членове на съвета на директорите на „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД са: Петя
Панайотова Петрова, Манол Танев Кавръков и Атанас Трайков Луканов. Участникът
„ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД представя ЕЕДОП за обособени позиции от 1 до 8
вкл. подписани само от Петя Панайотова Петрова.
На основание чл.41, ал.1 от ППЗОП ,когато изискванията по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и
7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един
и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при
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различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно
изискванията по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП се попълват в отделен
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
Предвид горното, на основание чл.54, ал.9, във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП,
в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът
„ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД ЕООД да представи на комисията нови един
или няколко ЕЕДОП/и за обособени позиции от 1 до 8 вкл., който/които
съдържат променена и/или допълнена информация, подписан/и от всички
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и съгласно чл. 40, ал.1 от
ППЗОП.
2. Участникът „ЩРАБАГ” ЕАД е представил следните документи: заявление
за участие по образец, опис на представените документи по образец, единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици по образец, декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП и декларация
за липсата на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал.11 от ЗОП за
обособени позиции от 1 до 8 вкл., както и Удостоверение за актуално състояние с изх.
№ 20160701123857/ 01.07.2016г., Удостоверени я: № I-TV 009798, № II – TV 002328, №
III – TV 002556, № IV – TV 004775, № V – TV 006606 изд. от КСБ, ЦПРС,
застрахователна полица № 3104155202000004, ведно със спецификация към нея,
застрахователен сертификат № 3407155202000004, референции с изх. № РД-13-601/
15.12.2015г., удостоверение за добро изпълнение с изх. № 23-00-16/ 12.01.2016г., изд.
от Община Гълъбово, референция с изх. № 585/30.10.2015г., изд. от Община Харманли,
референция с изх. № 587/30.10.2015г., изд. от Община Харманли, удостоверение с изх.
№ П-1758/20.04.2015г., изд. от Община Любимец, Сертификат ISO 9001:2008 №
214/В/08.13 за система за управление на качеството, Сертификат ISO 14001:2004 №
107/ВР/08.13
След разглеждането им комисията установи, следните непълноти и
несъответствия отнасящи се за всички обособени позиции от 1 до 8 включително:
- на стр. 7 от ЕЕДОП в раздел „Само в случай, че поръчката е запазена …”,
участникът е попълнил информация в дясната колона, а настоящата обществена
поръчка не е запазена и не следва да се попълва тази информация;
- Участникът е попълнил част IV : Критерии за подбор, раздел „алфа” от
ЕЕДОП, а това не е посочено от Възложителя в обявлението или в документацията за
обществената поръчка;
Предвид горното, на основание чл.54, ал.9, във връзка с чл.54, ал.8 от
ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол,
участникът „ЩРАБАГ” ЕАД да представи на комисията нови един или няколко
ЕЕДОП/и за обособени позиции от 1 до 8 вкл., който/които съдържат променена
и/или допълнена информация, подписан/и от всички задължени лица по смисъла на
чл. 54, ал. 2 от ЗОП и съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
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3. Участникът „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД е представил следните
документи: заявление за участие по образец, опис на представените документи по
образец, единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), декларация по
чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици по образец, декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП и
декларация за липсата на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал.11 от
ЗОП за обособени позиции от 1 до 8 вкл.
След разглеждането им комисията установи, следните непълноти и
несъответствия:
- В „Заявлението за участие”, представено за Обособена позиция № 1 липсва
правно обвързващ подпис на управителя на участника;
- В представените ЕЕДОП - и по отношение на Обособени позиции от 1 до 8
вкл. в раздел „Само в случай, че поръчката е запазена …”, участникът е попълнил
информация в дясната колона, а настоящата обществена поръчка не е запазена и не
следва да се попълва тази информация;
- Участникът е попълнил част IV : Критерии за подбор, раздел „алфа” от
ЕЕДОП, а това не е посочено от Възложителя в обявлението или в документацията за
обществената поръчка;
- Участникът е попълнил раздел Б:Икономическо и финансово състояние от
ЕЕДОП в дясната колона на т.1а, т.1б, т.2а, т.2б и т.4 а такава информация не следва да
се попълва, тъй като не е изискуема от Възложителя. По отношение на икономическото
и финансовото състояние на участниците, Възложителят е поставил единствено
изискване същите да разполагат с валидна към датата на подаване на офертата
застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството.
Предвид това, информация в Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от
ЕЕДОП се попълва само в т.5 от този раздел.
На основание чл.54, ал.9, във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП, в срок до 5
работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът „ПЪТСТРОЙ
БУРГАС” ЕООД да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация, както и „Заявление за
участие” по образец на Възложителя за Обособена позиция 1, съдържащо правно
обвързващ подпис на управителя на участника. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.
4. Участникът „БУРГАС ПЪТСТРОЙ” АД е представил следните документи:
заявление за участие по образец, опис на представените документи по образец, единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), декларация по чл. 3 и чл. 5, т.
3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици по образец, декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП и декларация
за липсата на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 101, ал.11 от ЗОП за
обособени позиции от 1 до 8 вкл.
След разглеждането им комисията установи, следните непълноти и
несъответствия:
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- Участникът в Раздел Б от ЕЕДОП не е посочил информация за останалите
представители на участника. Такава е посочена само за Марин Господинов Иванов и
Ангел Кънчев Ангелов, но не и за останалите членове на Съвета на директорите;
- След извършена справка в Търговския регистър, комисията констатира ,че
членове на Съвета на директорите на „БУРГАС ПЪТСТРОЙ” АД са Юлиян Петров,
Благовест Узунов, Ангел Ангелов, Марин Иванов и Георги Петров. Участникът
представя ЕЕДОП - и за обособени позиции от 1 до 8 вкл. подписани само от Ангел
Ангелов и Марин Иванов.
На основание чл.41, ал.1 от ППЗОП ,когато изискванията по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и
7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един
и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно
изискванията по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП се попълват в отделен
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата;
- Участникът е попълнил раздел Б:Икономическо и финансово състояние от
ЕЕДОП в дясната колона на т.1а, т.1б, т.2а и т.2б, а такава информация не следва да се
попълва, тъй като не е изискуема от Възложителя. По отношение на икономическото и
финансовото състояние на участниците, Възложителят е поставил единствено
изискване същите да разполагат с валидна към датата на подаване на офертата
застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството.
Предвид това, информация в Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от
ЕЕДОП се попълва само в частта относима за притежаваната от участника застраховка
“Професионална отговорност” .
Предвид горното, на основание чл.54, ал.9, във връзка с чл.54, ал.8 от
ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол,
участникът „БУРГАС ПЪТСТРОЙ” АД да представи на комисията нови един или
няколко ЕЕДОП/и за обособени позиции от 1 до 8 вкл., който/които съдържат
променена и/или допълнена информация, подписан/и от всички задължени лица по
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
Комисията приключи работата си и състави настоящия протокол на 16.09.2016г. в
16:30 часа, като същата проведе общо 4 (четири заседания) – едно открито и три
закрити.

Председател:
1. Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5 ЗЗЛД
Цветелина Стойчева
Членове:
2. Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5 ЗЗЛД
инж. Кязим Сали
3. Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5 ЗЗЛД
Неджибе Хасан
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