
ПРОТОКОЛ №1 

Днес, 10.11.2014г., основание чл.34, ал.1, ал.2, ал.6 и ал.7 от Закона за възлагане на 
обществени поръчки и във връзка със Заповед №1037/10.11.2014г. на Кмета на Община 
Приморско се проведе заседание на комисията за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка - по ЗОП с предмет: "Строително-монтажни работи за 
изграждане на подход към морски плаж „Северен централен" в ПИ 58356.506.30 и ПИ 
58356.506.32" по КК на гр. Приморско " 

в състав: 
1. Екатерина Стефанова Димитрова - председател на комисията — професионална 

квалификация- юрист; 
2. инж. Красимир Ботев Димитров - външен експерт, включен в списъка по чл.19, 

ал. 2, т. 8 от ЗОП с уникален номер BE- 9, професионална квалификация - магистър, 
инженер; 

3. инж. Мариан Димов Маринов - главен инженер на Община Приморско; 
професионална квалификация - инженер; 

Резервни членове на комисията: 
1. Петко Анастасов Константинов - старши специалист строителство при Община 

Приморско; професионална квалификация- строителен техник; 
2. Мария Василева Георгиева - Секретар на Община Приморско, професионална 

квалификация- юрист; 

Заседанието на комисията бе открито от нейния председател. Комисията започна 
работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. 

Членовете на комисията попълниха и подписаха декларация по чл.35 от ЗОП. 
На заседанието на Комисията присъстват представители на Обединение Питерси -

Христо Колев и на „Балкански"ООД - Недялко Йорданов. 
Членовете на комисията попълниха и подписаха декларация по чл.35 от ЗОП. 

I. Комисията пристъпи към отварянето на постъпилите оферти по реда на тяхното 
входиране. Постъпили са 5 броя оферти с отбелязан пореден номер, дата и час на входиране. 

1.Оферта от „ЕФГ Билд груп" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 
8000, ул.Булаир №7, с Вх. № 30-00-77/10.11.2014г., постъпила в деловодството на Община 
Приморско в 08:37ч. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Същата съдържа три отделно 
запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост плика. 

Плик №3 бе подписан от членовете на комисията и от Недялко Йорданов. 
Беше отворен Плик №2 „Предложение за изпълнение" и членовете на комисията 

подписаха документите, съдържащи се в него. Предложено бе и на Недялко Йорданов да 
подпише документите, съдържащи се в Плик №2, но същият отказа. 

Комисията отвори Плик №1 „Документи за подбор" оповести документите и 
информацията, които той съдържа и провери съответствието със списъка по чл.56, ал.1, т.14. 
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2. Оферта от „Балкански" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Белослав 
9178, ул.Христо Ботев №1, с Вх. № 30-00-76/10.11.2014г., постъпила в деловодството на 
Община Приморско в 08:31ч. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Същата съдържа три отделно 
запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост плика. 

Плик №3 бе подписан от членовете на комисията и от Христо Колев . 
Беше отворен Плик №2 „Предложение за изпълнение" и членовете на комисията 

подписаха документите, съдържащи се в него. Предложено бе и на Христо Колев да 
подпише документите, съдържащи се в Плик №2, но същият отказа. 

Комисията отвори Плик №1 „Документи за подбор" оповести документите и 
информацията, които той съдържа и провери съответствието със списъка по чл.56, ал.1, т.14. 

З.Оферта от Обединение Питерси, адрес: гр. Пловдив, ул.Петър Ченков №1, с Вх. № 
30-00-75/10.11.2014г., постъпила в деловодството на Община Приморско в 08:30ч. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Същата съдържа три отделно 
запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост плика. 

Плик №3 бе подписан от членовете на комисията и от Недялко Йорданов. 
Беше отворен Плик №2 „Предложение за изпълнение" и членовете на комисията 

подписаха документите, съдържащи се в него. Предложено бе и на Недялко Йорданов да 
подпише документите, съдържащи се в Плик №2, но същият отказа. 

Комисията отвори Плик №1 „Документи за подбор" оповести документите и 
информацията, които той съдържа и провери съответствието със списъка по чл.56, ал.1, т.14. 

4. Оферта от „Трейс-Бургас" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Булгас, 
ул.Одрин №15, ет.7 с Вх. № 30-00-69/07.11.2014г., постъпила в деловодството на Община 
Приморско в 14:41ч. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Същата съдържа три отделно 
запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост плика. 

Плик №3 бе подписан от членовете на комисията и от Недялко Йорданов. 
Беше отворен Плик №2 „Предложение за изпълнение" и членовете на комисията 

подписаха документите, съдържащи се в него. Предложено бе и на Недялко Йорданов да 
подпише документите, съдържащи се в Плик №2, но същият отказа. 

Комисията отвори Плик №1 „Документи за подбор" оповести документите и 
информацията, които той съдържа и провери съответствието със списъка по чл.56, ал.1, т.14. 

5.0ферта от „Стреза" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, 
бул.Александър Стамболийски №.134, офис №5 и №6 с Вх. № 30-00-66/07.11.2014г., 
постъпила в деловодството на Община Приморско в 12:11ч. на 04.11.2014г. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Същата съдържа три отделно 
запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост плика. 

Плик №3 бе подписан от членовете на комисията и от Христо Колев . 
Беше отворен Плик №2 „Предложение за изпълнение" и членовете на комисията 
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подписаха документите, съдържащи се в него. Предложено бе и на Христо Колев да 
подпише документите, съдържащи се в Плик №2, но същият отказа. 

Комисията отвори Плик №1 „Документи за подбор" оповести документите и 
информацията, които той съдържа и провери съответствието със списъка по чл.56, ал.1, т. 14. 

След извършването на описаните действия и установяването на гореизложените 
факти и обстоятелства, комисията освободи присъстващия представител и продължи 
работата си в закрито заседание. 

П.Комисията премина към разглеждане на документите в Плик №1 на участниците за 
съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, при което установи: 

1. Плик №1 на „ЕФГ Билд груп" ЕООД 
1.1. Участникът е представил списък на инженерно-техническия екип, който ще 

отговаря за изпълнение на поръчката - по Приложение №4 от документацията за участие, 
като само от така заявените данни в нея, без приложени доказателства, не може безспорно 
да бъде установено, че посочените специалисти притежават квалификация и опит, 
съответстващи на изискванията на Възложителя. 

Във връзка с горното, на основание чл.68, ал.11, т.2, б."а" от ЗОП, с писмо с изх.№68-
Е-148/11.12.2014г., Комисията изиска от участника да представи разяснение на заявените от 
същия данни относно образованието, квалификацията и професионалния опит на лицата. В 
определения срок - 2(два) работни дни от получаване на искането за разяснения, участникът 
е изпратил на Възложителя писмо с вх.№30-00-90/12.12.2014г., с което представя 
разяснения и доказателства образованието, квалификацията и професионалния опит на 
инженерно-техническия екип. 

2. Плик №1 на „Балкански" ООД 
2.1. Участникът е представил списък на инженерно-техническия екип, който ще 

отговаря за изпълнение на поръчката - по Приложение №4 от документацията за участие, 
като само от така заявените данни в нея, без приложени доказателства, не може безспорно 
да бъде установено, че посочените специалисти притежават квалификация и опит, 
съответстващи на изискванията на Възложителя. 

Във връзка с горното, на основание чл.68, ал.11, т.2, б."а" от ЗОП, с писмо с изх.№68-
Б-140/11.12.2014г., Комисията изиска от участника да представи разяснение на заявените от 
същия данни относно образованието, квалификацията и професионалния опит на лицата. В 
определения срок - 2(два) работни дни от получаване на искането за разяснения, участникът 
е изпратил на на Възложителя писмо с вх.№30-00-89/13.12.2014г., с което представя 
разяснения и доказателства образованието, квалификацията и професионалния опит на 
инженерно-техническия екип. 

3. Плик №1 на Обединение Питерси 
3.1.Участникът е представил договор за създаване на обединение от 08.11.2014г., с 

нот. заверка на подписите с рег.№2696/2014г. на Нотариус с рег.№643, РС-Пловдив. 
Съгласно чл.4, ал.1, т.2 от този договор, съдружниците ще участват в изпълнението 

на поръчката със следните дейности: 
- „Питер инженеринг" ООД - Част: „Ел инсталации" и Част: „Конструкции"; 
- „Стилстрой - Комерс" ЕООД - Част: "Благоустрояване"; 
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- „Теракоминженеринг"ЕООД - Част: „В и К инсталации"; 

Съгласно документацията за участие, в съответствие с чл.49 от ЗОП, „Участниците 
следва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя към 
Строителната камара за изпълнение на строежи от IV-та (четвърта) група, съгласно чл.5, 
ал.1, т.4 и ал.6, т.4.4.1 от Правилника за реда за вписване и водене на централния 
професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), IV-та (четвърта) категория, по смисъла 
на чл. 13 7, ал.1, т. 4 буква „г" от ЗУТ. За доказване на това обстоятелство, всеки участник 
следва да представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на 
строителя към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от IV-та (четвърта) група, 
IV-та (четвърта) категория; Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, 
изискването по чл.49 от ЗОП се доказва от участника в обединението, който ще изпълни 
строителството". 

Участникът Обединение „Питерси", видно и от списъка на документите, съдържащи 
се в офертата" (Приложение №11), е представил Удостоверения за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на 
строежи от IV-та (четвърта) група, IV-та (четвърта) категория само за съдружника 
„Теракоминженеринг" ЕООД; За „Питер инженеринг" ООД са представени Удостоверение 
за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на 
строителите за изпълнение на строежи от 1-ва (първа) група, IV-та (четвърта) и V-та (пета) 
категория и Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя 
към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от Ш-та (трета) група, Ш-та (трета) 
категория, а за „Стилстрой - Комерс" ЕООД такова не е представено. 

Съгласно обявлението за обществената поръчка и условията за участие в 
процедурата: „При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването по 
чл.49 от ЗОП се доказва от участника в обединението, който ще изпълни строителството." 

Предвид това, че участникът е заявил, че всеки от съдружниците ще изпълнява 
строителство, Комисията изисква Удостоверение за вписване в Централния професионален 
регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от IV-та 
(четвърта) група, IV-та (четвърта) категория да бъде представено и от останалите 
съдружници- „Питер инженеринг" ООД и „Стилстрой - Комерс" ЕООД. 

3.2. В приложение №1 -Справка-представяне на участника, представена от 
„Стилстрой - Комерс" ЕООД е описано, че е представено заверено копие от Удостоверение 
за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на 
строителите за изпълнение на строежи от IV-та (четвърта) група, II-ра (втора) категория. 
Тъй като такова в офертата не се съдържа, Комисията изисква от участника да представи 
декларация с текст, съответстващ на съдържанието на представената оферта. 

- 3.3. Плик №1 - „Документи за подбор" на Обединение 99 Питерси", съдържа 2 броя 
декларации по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Приложение №6 от документацията за участие) - от 
двама от съдружниците в обединението - „Теракоминженеринг" ЕООД и „Питер 
инженеринг"ООД. 

- „Теракоминженеринг" ЕООД заявява, че няма да използва подизпълнители; 
- „Питер инженеринг" ООД заявява, че ще ползва подизпълнител - „Еладот" ООД за 

изпълнение на „Част EJI", като полетата на образеца на декларацията, в които следва да 
бъде посочено какъв дял в проценти от стойността на обществената поръчка ще се 
изпълняват от подизпълнителя, са непопълнени. 
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Участникът в настоящата обществена поръчка е Обединение „Питерси", поради 
което, ако същото възнамерява да използва подизпълнители, декларацията по чл.56, ал.1, т.8 
от ЗОП следва да бъде представена от него като обединение, а не от всеки съдружниците в 
обединението. 

Тъй като от представените в офертата документи не става ясно дали подизпълнители 
ще бъдат използвани от Обединение „Питерси", то на основание чл.68, ал.11, т.2, б."а" от 
ЗОП Комисията изиска от участника с писмо с изх.№ 68-П-164/10.12.2014г. да представи 
разяснение на заявените данни относно използването им. С писмо с вх.№ 30-00-
88/12.12.2014г., в определения срок, Обединение „Питерси" е представило разяснение, с 
което уточнява, че при изпълнението на обществената поръчка ще се използват 
подизпълнители. 

Във връзка с горното, Комисията изисква от участника да представи декларация по 
образец - Приложение№ 6 от документация за участие, ведно с документи и доказателство 
за съответствието на подизпълнителите с изискванията на възложителя за участие в 
процедурата. 

3.4. В приложение №11 -Списък на документите, съдържащи се в офертата, е 
описано, че от Стилстрой-Комерс ЕООД е представена заверено копие от Удостоверение за 
вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите 
за изпълнение на строежи от IV-та (четвърта) група, II-ра (втора) категория. Тъй като такова 
в офертата не се съдържа, Комисията изисква от участника да представи декларация с текст, 
съответстващ на съдържанието на представената оферта. 

3.5. В приложение №11 -Списък на документите, съдържащи се в офертата, е 
описано, че от Стилстрой-Комерс ЕООД е представена декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 
(Приложение №6 от документацията за участие) за използване на подизпълнители. Тъй като 
такова в офертата не се съдържа, Комисията изисква от участника да представи Приложение 
№11 с текст, съответстващ на съдържанието на представената оферта. 

4. Плик №1 на „Трейс-Бургас" ЕАД 
4.1. Участникът е представил списък на инженерно-техническия екип, който ще 

отговаря за изпълнение на поръчката - по Приложение №4 от документацията за участие, 
като само от така заявените данни в нея, без приложени доказателства, не може безспорно 
да бъде установено, че посочените специалисти притежават квалификация и опит, 
съответстващи на изискванията на Възложителя. 

Във връзка с горното, на основание чл.68, ал.11, т.2, б."а" от ЗОП, с писмо с изх.№68-
Т-95/11.12.2014г., Комисията изиска от участника да представи разяснение на заявените от 
същия данни относно образованието, квалификацията и професионалния опит на лицата. В 
определения срок - 2(два) работни дни от получаване на искането за разяснения, участникът 
е изпратил на на Възложителя писмо с вх.№30-00-86/12.12.2014г., с което представя 
разяснения и доказателства образованието, квалификацията и професионалния опит на 
инженерно-техническия екип. 

4.2. Съгласно документацията за участие, в съответствие с чл.49 от ЗОП, 
„Участниците следва да имат регистрация в Централния професионален регистър на 
строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от IV-та (четвърта) група, 
съгласно чл.5, ал.1, т.4 и ал.6, т.4.4.1 от Правилника за реда за вписване и водене на 
централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), IV-та (четвърта) категория, 
по смисъла на чл.137, ал.1, т. 4 буква „г" от ЗУТ. За доказване на това обстоятелство, всеки 
участник следва да представи Удостоверение за вписване в Централния професионален 

5 



регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от IV-та 
(четвърта) група, IV-та (четвърта) категория; 

Участникът „Трейс-Бургас" ЕАД е представил Удостоверение за вписване в 
Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за 
изпълнение на строежи от IV-та (четвърта) група, от I-ва (първа) до III -та (трета) 
категория. Представеният документ не съответства на изискванията на Възложителя, 
поради което, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, указва на участника „Трейс-Бургас" ЕАД 
да представи допълнително следните документи: 

Заверено от Участника копие на Удостоверение за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на 
строежи от IV-та (четвърта) група, IV-та (четвърта) категория за участника в обединението, 
който ще изпълни строителството. 

5. Плик №1 на „Стреза" ЕООД 
5.1. Участникът е представил списък на инженерно-техническия екип, който ще 

отговаря за изпълнение на поръчката - по Приложение №4 от документацията за участие, 
като само от така заявените данни в нея, без приложени доказателства, не може безспорно 
да бъде установено, че посочените специалисти притежават квалификация и опит, 
съответстващи на изискванията на Възложителя. 

Във връзка с горното, на основание чл.68, ал.11, т.2, б."а" от ЗОП, с писмо с изх.№68-
С-141/11.12.2014г., Комисията изиска от участника да представи разяснение на заявените от 
същия данни относно образованието, квалификацията и професионалния опит на лицата. В 
определения срок - 2(два) работни дни от получаване на искането за разяснения, участникът 
е изпратил на на Възложителя писмо с вх.№30-00-91/12.12.2014г., с което представя 
разяснения и доказателства образованието, квалификацията и професионалния опит на 
инженерно-техническия екип. 

III. На основание чл.68, ал.8 от ЗОП, участниците следва да представят на комисията 
съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е 
установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът 
може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени 
представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори 
поставените от възложителя критерии за подбор. 

IV. Настоящият протокол следва да бъде публикуван в профила на купувача, като в 
същия ден се изпрати и на всички участници в процедурата. 

/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Екатерина Стефанова Димитрова....W* 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Красимир Ботев Димитров 

2. Мариан Димов Маринов .. 
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