ПРОТОКОЛ № 2
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение №
49/14.11.2018 г. и Обявление за поръчка публикувано в „Официален вестник“ на ЕС №
2018/S 224-511798/21.11.2018 г., в РОП под № 03023-2018-0001, за възлагане на
обществена поръчка, по реда на открита процедура с предмет: „Реконструкция на
сградата на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“, гр. Бургас“.
Днес, 28.01.2019 г., в 09:00 часа в сградата на Община Бургас, гр. Бургас на ул.
„Александровска” № 26, ет. 2, стая 207, Комисията, определена със Заповед №
1/10.01.2019 г. на Александър Текелиев – Директор на Държавна опера – Бургас, в
състав:
Председател: инж. Марияна Богоева – Главен експерт на сектор „Капитално
строителство и енергийна ефективност“ в Дирекция „Строителство“ при Община
Бургас;
Членове:
1. Даниела Георгиева – Главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“
при Община Бургас;
2. Светлана Евтимова – Главен специалист към Дирекция „Строителство“ при
Община Бургас;
3. Николай Цоцомански – Началник на отдел „Инвестиционно планиране“ при
Община Бургас;
4. Петър Парушев – Началник на отдел „Култура” при Община Бургас, се
събра, за да 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:
I. Участник № 1 „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД:
При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител,
Комисията установи следното:
1. В представения еЕЕДОП в част III: Основания за изключване, раздел А:
Основания, свързани с наказателни присъди, по отношение на всички основания, на
въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в
държава - членка на ЕС?“ е отбелязан отговор „ДА“ и е посочен електронен адрес към
Бюро за съдимост към Софийски районен съд.
Предвид факта, че Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази
информация и същата може да бъде предоставена на Възложителя безплатно, по
служебен път, следва да се посочи електронен адрес (URL) към базата данни на
Министерство на правосъдието (http://www.justice.government.bg/).
2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В:
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
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нарушение“, по отношение на основанието за изключване: „Споразумение с
кредиторите“ е посочен отговор „НЕ“ на въпроса: „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“. Търговския регистър
към Агенцията по вписванията поддържа тази информация и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на този въпрос трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл.
54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД
срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия
протокол за представяне на нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова,
допълваща или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за
съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние
и критериите за подбор. Допълнително предоставената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на
техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок
за представяне на документи.
Ⅱ. Участник № 2 „РЕНДСТРОЙ“ ЕООД:
При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител,
Комисията установи следното:
Констатации относно ЕЕДОП на „РЕНДСТРОЙ“ ЕООД:
В представения ЕЕДОП, участникът е декларирал, че ще използва капацитета на
други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, но не е
посочена информация за тези субекти в част IV, поле „Възлагане на подизпълнители в
процентно изражение – Икономическият оператор възнамерява евентуално да
възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от
поръчката. Ако икономическият оператор е решил да възложи на подизпълнители
изпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за
да изпълни тази част, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II,
раздел В по-горе.“.
При така посочената информация не става ясно, чрез капацитета на посочения
субект кои критерии за подбор ще изпълни участникът и също така каква част от
поръчката в процентно изражение, ще бъде възложена на съответния субект при
изпълнението на договора.
Констатации относно ЕЕДОП на „ГЕОПЛАНКЪНСТРАКШЪН“ ЕООД:
В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В:
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение“, по отношение на следните основания за изключване: Аналогична на
несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство; Управляване
на активите от ликвидатор е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“.
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Търговския регистър към Агенцията по вписванията поддържа тази информация и
същата може да бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от
което следва, че отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен
адрес (URL) към базата данни.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл.
54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника „РЕНДСТРОЙ“ ЕООД срок
от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за
представяне на нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща
или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за
съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние
и критериите за подбор. Допълнително предоставената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на
техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок
за представяне на документи.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията уведомява всички участници,
като в един и същи ден им изпраща протокола с констатациите, относно документите
по чл. 39, ал. 2 за съответствието им с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя и публикува същия в профила на
купувача.
Комисията приключи своята работа на 31.01.2019 г. в 15:00 часа, като същата
проведе общо 3 (три) закрити заседания и изготви и подписа настоящия протокол в
един оригинален екземпляр.
ИНЖ. МАРИЯНА БОГОЕВА
Председател на комисията
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА
Член на комисията
СВЕТЛАНА ЕВТИМОВА
Член на комисията
НИКОЛАЙ ЦОЦОМАНСКИ
Член на комисията
ПЕТЪР ПАРУШЕВ
Член на комисията
Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД!
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