ПРОТОКОЛ № 2
за разглеждане на допълнително представените документи, относно личното
състояние и критериите за подбор на участниците за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, оценка на
офертите и класиране на участниците в публично състезание 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 2180-III-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..
В изпълнение на Заповед № РД-08-427/29.07.2016г. на кмета на Община Руен,
комисия в състав:
Председател:
1. Цветелина Стойчева – ст. юрисконсулт в Дирекция „АИО” при Община Руен.
Членове:
2. инж. Кязим Сали – младши специалист в Дирекция „УТИДЕ” при Община Руен
3. Неджибе Хасан – ст.експерт по „Бюджет” в Дирекция „ФСДБ и УС” при Община
Руен.
се събра на 03.10.2016г. в Заседателната зала в сградата на Община Руен в пълен
състав и пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи,
относно личното състояние и критериите за подбор на участниците за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
На основание чл.54, ал.9, във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията изиска с
Протокол № 1/ 29.07.2016г.,
участниците: „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД,
„ЩРАБАГ” ЕАД, „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД и „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД в
срок 5 (пет) работни дни от получаване на Протокол № 1 да представят нов/и
ЕЕДОП/и/ и /или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Комисията установи, че в посочения срок в деловодството на Община
Руен са постъпили изисканите документи от посочените по- горе участници. В срока по
чл.54, ал.9 от ППЗОП, комисията констатира, че:
1. Участникът „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД е представил нови ЕЕДОП-и по
обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, които са попълнени и подписани в
съответствие с изискванията. Представеният документ доказва съответствието на
участника с изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП;
2. Участникът „ЩРАБАГ” ЕАД е представил нови ЕЕДОП-и по обособени
позиции от № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, които са попълнени и подписани в съответствие с
изискванията. Представеният документ доказва съответствието на участника с
изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП;

3. Участникът „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД е представил нови ЕЕДОП-и по
обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, които са попълнени и подписани в
съответствие с изискванията. Представеният документ доказва съответствието на
участника с изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП;
4. Участникът „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД е представил нови ЕЕДОП-и по
обособени позиции от № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, които са попълнени и подписани в
съответствие с изискванията. Представеният документ доказва съответствието на
участника с изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП;
Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за
подбор комисията реши да разгледа техническите предложения на участниците в
процедурата. Имайки предвид обстоятелството, че Възложителят е определил оценката
на офертите да се извършва въз основа на критерия : „най-ниска цена”, комисията
провери единствено дали участниците са представили попълнени и подписани
Технически предложения за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, съобразно
приложения към документацията образец.
1. По отношение на Участник № 1 „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ”АД, комисията
констатира, че същият не е спазил предварително обявените условия за представяне на
Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
Съгласно одобрения образец на „Техническо предложение” – Образец № 6 от
Документацията на обществената поръчка: „Участникът предлага срок за
изпълнение на поръчката в календарни дни. Предложението се представя като
цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е
предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между
предложения срок за изпълнение и линейния график”. В тази връзка участниците
следва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в Документацията на
обществената поръчка, част от която са и „Образците на документи”. Предвид
обстоятелството, че Решението за откриване на процедурата, с което е одобрена и
Документацията на обществената поръчка, е влязло в сила, то участниците следва да
съобразяват поставените изисквания и условия на Възложителя при подготовката и
подаването на офертите. Видно обаче от представените Технически предложения за
обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, участникът е предложил срок за изпълнение
в месеци, което е в противовес с поставените от Възложителя изисквания, за посочване
на срок в календарни дни. Съгласно императивните разпоредби на ЗОП, по
техническите предложения на участниците не се допуска отстраняване на
нередовности. Ето защо комисията счита, че е налице основание за отстраняване на
участника на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, тъй като участникът е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката.
Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно взе
решение да предложи участника „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД за
отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, т.2,
буква «а» от ЗОП, тъй като офертата на участника е неподходяща по смисъла на
т. 25, § 2 от ДР на ЗОП. На основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, ценовите
предложения на участника за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 няма да
бъдат отворени, разгледани и оценени.
2. Участник № 2 „ЩРАБАГ” ЕАД е представил Технически предложения за
изпълнение на поръчката за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 по образец,
които са попълнени и подписани, съгласно одобрения от Възложителя образец. Видно
от същите, участникът е предложил срок за изпълнение по отделните обособени

позиции в календарни дни, съобразно изискванията на Възложителя. Участникът е
приложил към отделните Технически предложения: линеен график за изпълнение на
поръчката с приложена диаграма на работната ръка и предвидената механизация.
Предвид тези констатации, комисията единодушно взе решение да допусне
участника до отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за
обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на участника „ЩРАБАГ” ЕАД;
3. Участник № 3 „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД е представил Технически
предложения за изпълнение на поръчката за обособени позиции от 1 до 8 включително
по образец, които са попълнени и подписани, съгласно одобрения от Възложителя
образец. Видно от същите, участникът е предложил срок за изпълнение по отделните
обособени позиции в календарни дни, съобразно изискванията на Възложителя.
Участникът е приложил към отделните Технически предложения: линеен график за
изпълнение на поръчката с приложена диаграма на работната ръка и предвидената
механизация.
Предвид тези констатации, комисията единодушно взе решение да допусне
участника до отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за
обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на участника „ПЪТСТРОЙ БУРГАС”
ЕООД;
4. Участник № 3
„БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД е представил Технически
предложения за изпълнение на поръчката за обособени позиции от 1 до 8 включително
по образец, които са попълнени и подписани, съгласно одобрения от Възложителя
образец. Видно от същите, участникът е предложил срок за изпълнение по отделните
обособени позиции в календарни дни, съобразно изискванията на Възложителя.
Участникът е приложил към отделните Технически предложения: линеен график за
изпълнение на поръчката с приложена диаграма на работната ръка и предвидената
механизация.
Предвид тези констатации, комисията единодушно взе решение да допусне
участника до отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за
обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на участника „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД;
С това комисията приключи работата си по прегледа на допълнителните
документи и разглеждане на Техническите предложения на участниците по
обособените позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, като приключи своята работа на
06.10.2016г. и на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП определи датата, часа и мястото
на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, а именно:
11.10.2016г. от 09:00 часа в сградата на Община Руен, адрес с. Руен, ул. "Първи
май" № 18, Заседателна зала – стая 42, за което предприе действия за уведомяване
на участниците в процедурата като публикува съобщение на «Профила на
купувача», съгласно чл. 57, ал.3 от ЗОП.

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

