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                 ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
  гр.Вършец 3540, бул. „България” №10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg 

www.varshets.bg 

 
       

  

        П Р О Т О К О Л  № 1 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 175/20.03.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти за участие в обществена поръчка „открита процедура“ с предмет: 

„Ремонт на улици и тротоари в гр. Вършец“ 
                                                                                                                       
 

                Днес, 20.03.2018 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ 

№10, се сформира комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и 

класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка „открита процедура“ по реда 

на чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 175/ 

20.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, в състав:  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на община Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1.Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 

счетоводител“ при Об.А.Вършец 

                                   2. Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

УОС  при Об. А. – Вършец 

3. инж. Костадинка  Петрова Денкова – Главен инженер на община Вършец 

4. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – спец. „НСРК“ при Об.А. - Вършец. 

                                                   

На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 51, 

ал. 1 от ППЗОП, комисията се събра със задачата да разгледа и оцени получените оферти за 

участие в обществена поръчка „открита процедура“ по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП с предмет 

„Ремонт на улици и тротоари в гр. Вършец“. 
 

Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“, която се 

определя въз основа на критерия „най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, като 

начина на определянето на оценката по всеки от показателите е подробно разписан в 

Методиката за оценка, представляваща Приложение № 10 от документацията за участие в 

откритата процедура.    
 

С Решение № 46/08.02.2018 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за  

възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на улици и тротоари в гр. Вършец“, с 

уникален номер в РОП 00850-2018-0002. В обявлението за обществената поръчка е определен 

срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 19.03.2018 г.  
 

На 20.03.2018 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Елка Николова Исаева, на 

длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, предаде на 

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 175/20.03.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 19.03.2018 г., 

за което е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, за отваряне на офертите. 

На публичното заседание на комисията присъства представител на едно от дружествата, 

подали оферта за участие в процедурата  - Ивайла Николова Пехлева, упълномощен 
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представител на „Пътинженеринг –М“ АД, гр.Монтана, съгласно представеното пълномощно 

№13/20.03.2018 г. 

При работата на комисията не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията г-н Стефанов обяви заповедта за назначаване на 

комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Председателят на комисията уведоми членовете и присъстващите лица, че до 17:00 часа 

на 19.03.2018 г., в деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 4 

(четири) оферти за участие в процедурата, описани, както следва: 
 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 
„МИКРА - КМ“ ЕООД, гр. 

Ботевград, ул. „Илия Стоянов“ № 3 
70 00-93 16.03.2018 г. 15:04 

2 

„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ 

АД, гр. София, ул. „Георги С. 

Раковски“ №128, ет.8 

70 00-94 19.03.2018 г. 10:40 

3 

„МОНТРЕЙС“ ЕООД, гр. Монтана, 

ж.к. „Младост-1“, бл. 23, вх. Ж, ет. 

4, ап. 12 

70 00-95 19.03.2018 г. 11:33 

4 
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД, гр. 

Монтана, ул. Граф Игнатиев“ №24 
70 00-97 19.03.2018 г. 14:26 

 

След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание по реда на тяхното постъпване, както следва: 
 

1. Участник „МИКРА - КМ“ ЕООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в оригинал;  

 Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП, за възможността по чл. 67, ал. 3 от ЗОП - 

Приложение № 2 – неприложима, образецът е празен; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП – в оригинал; 

 предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал; 

 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – Приложение № 4 – в оригинал;  

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ 

от ППЗОП – Приложение № 5 – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – Приложение № 6 – в оригинал; 

 декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 7  - 

неприложима, образецът е празен; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 

от ППЗОП. 

Председателяj на комисията г-н Стефанов покани представителя на „Пътинженеринг – М“ 

АД, г-жа Пехлева, ако желае да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Г- жа Пехлева 

подписа техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

2. Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в оригинал;  

 Пълномощно за представляване на „Автомагистрали Хемус“ АД – в оригинал; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 документ за упълномощаване на лицето, което подава офертата, съгласно чл. 39, ал. 

3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП – в оригинал; 

 предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал; 

 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – Приложение № 4 – в оригинал;  

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ 

от ППЗОП – Приложение № 5 – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – Приложение № 6 – в оригинал; 

 декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 7  - 

участникът е посочил, че в част Техническо предложение има конфиденциална по отношение на 

търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от възложителя; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 

от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Стефанов покани представителя на „Пътинженеринг – М“ 

АД, г-жа Пехлева, ако желае да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Г- жа Пехлева 

подписа техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

3. Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в оригинал;  

 Заверено копие на Удостоверение за регистрация в ЦПРС към КСБ за изпълнение на 

строежи от втора група; 

 Заверено копие на валидна към датата на подаване на офертата застрахователна 

полица „Застраховка за професионална отговорност в строителството“; 
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 Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение; 

 Заверени копия на документи, доказващи наличието на експертен състав във 

фирмата – трудови договори, дипломи за завършено образование и придобита професионална 

квалификация, сертификати; 

 Заверено копие на сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за 

управление на качеството – ISO 9001:2015; 

 Заверено копие на сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за 

управление на околната среда – ISO 14001:2015; 

 Заверено копие на сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за 

управление на здравето и безопасността при работа – ISO 18001:2007; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал; 

 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – Приложение № 4 – в оригинал;  

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ 

от ППЗОП – Приложение № 5 – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – Приложение № 6 – в оригинал; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 

от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Стефанов покани представителя на „Пътинженеринг – М“ 

АД, г-жа Пехлева, ако желае да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Г- жа Пехлева 

подписа техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 
 

4. Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в оригинал;  

 Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП, за възможността по чл. 67, ал. 3 от ЗОП - 

Приложение № 2 – неприложима, образецът е празен; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал; 

 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – Приложение № 4 – 4 броя - в оригинал;  

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ 

от ППЗОП – Приложение № 5 – 4 броя - в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – Приложение № 6 – 4 броя - в 

оригинал; 
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 декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 7  - 

неприложимо, образецът е празен; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 

от ППЗОП. 
 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на комисията 

в 10:40 часа на 20.03.2018 г. 

 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 

следва: 

 

1. Участник „МИКРА - КМ“ ЕООД 

 

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в ЕЕДОП на „МИКРА - КМ“ ЕООД, поставени от 

възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор се представлява от управител, съгласно данните вписани в 

Търговски регистър - Част II, раздел Б на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП; 
 не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с 

плащането на данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в 

областта на екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с 

несъстоятелност, нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или професионално 

нарушение – Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП; 
Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - в Част III, раздел Г на 

ЕЕДОП е маркиран отговор „НЕ“ в поле „Прилагат ли се специфичните национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка?“. Едновремено с това е маркиран отговор „НЕ“ и в поле „В случай, че се прилага някое 

специфично национално основание за изключване, икономическия оператор предприел ли е 

мерки за реабилитиране по своя инициатива?“. Участникът не е декларирал наличието или 

липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 

254а-260 от НК, наличие или липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП, 

съгласно изискванията, посочени на стр. 12 от документацията за участие. 

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на 

строителите в България. След справка в регистъра на КСБ се установи, че участникът е вписан 

за изпълнение на втора група строежи от втора до четвърта категория, а срокът на валидност на 

контролния талон е до 30.09.2018 г. По отношение на годността за упражняване на 
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професионална дейност „МИКРА - КМ“ ЕООД покрива поставеното изискване от Възложителя 

за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние в част IV, 

раздел Б, т. 5 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

“Професионална отговорност в проектирането и строителството” със застрахователна сума 

400 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за четвърта категория строежи, 

съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството. По този начин участникът покрива минималните изисквания 

за икономическо и финансово състояние. 

 по отношение на техническите и професионални способности 

 в Част IV, раздел В, т. 1а на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира 

изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата 

поръчка (посочени са седем сходни строителни дейности с обем, надвишващ минимално 

изискващия се в обявлението), в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е 

подадена офертата на участника  

 в същия раздел вписва ръководния състав от технически правоспособни лица, 

отговорни за изпълнението на строителството, съответстващи на изискваните от Възложителя 

позиции – посочени са трите имена и позицията, образование (степен, специалност, година на 

дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална квалификация, професионален 

опит в изпълнението на обекти, сходни с предмета на поръчката; 
Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - за специалиста – 

координатор по безопасност и здраве и специалиста по контрол на качеството само е 

декларирано, че притежават повече от две години професионален опит. За всички специалисти е 

посочен професионален опит в изпълнението на сходни с предмета на поръчката обекти. 

Изискването на Възложителя е професионалният опит да не е в сходни обекти, а както следва: 

за техническия ръководител – професионален опит като технически ръководител минимум 3 

(три) години; за специалиста по контрол на качеството – професионален опит с сферата на 

контрол на качеството – минимум 2 (две) години; за специалист координатор по безопасност и 

здраве – професионален опит на длъжност КБЗ или еквивалентна – минимум 2 (две) години. И 

за тримата експерти от ръководния състав липсва деклариране на професионален опит с 

посочване на месторабота, период, длъжност и основни функции, съгласно изискванията 

посочени в обявлението за обществената поръчка и на стр. 16 от документацията за участие. 

Поради това комисията е възпрепятствана да направи проверка относно съответствието на 

участника с поставения от Възложителя критерий за подбор. 

 в Част IV, раздел Г на ЕЕДОП е маркирана отметка „Да“ за наличие на 

сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическия оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качеството и на задължителните стандарти или 

системи за екологично управление. 
Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - в Част IV, раздел Г на 

ЕЕДОП са посочени БДС EN ISO 9001:2008/2015, съответно БДС EN ISO 14001:2005/2014. Не 

са посочени номера на сертификатите, обхватът им, органът, който ги е издал, периода на 

валидност, както и в случай, че съответният документ е на разположение в електронен формат, 

не е посочен уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, съгласно изискванията 

посочени в обявлението за обществената поръчка и на стр. 17-18 от документацията за участие. 

Поради това комисията е възпрепятствана да направи проверка относно съответствието на 

участника с поставения от Възложителя критерий за подбор. 
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С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни комисията взе решение да 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

 

2.Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в ЕЕДОП на „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, 

поставени от Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява от съвет на директорите, състоящ се от пет 

физически лица и се представлява от двамата изпълнителни директори заедно или от всеки един 

от тях заедно със заместник председателя на съвета на директорите, съгласно данните вписани в 

Търговски регистър - Част II, раздел Б на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП; 
 не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с 

плащането на данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в 

областта на екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с 

несъстоятелност, нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или професионално 

нарушение – Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП; 
 не са налице  обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, няма наличие на влезли в сила присъди за престъпления по чл. 194-

208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК, не е налице свързаност по смисъла на § 2, 

т. 44 от ДР на ЗОП - Част III, раздел Г на ЕЕДОП;  
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на 

строителите в България. След справка в регистъра на КСБ се установи, че участникът е вписан 

за изпълнение на втора група строежи от първа до четвърта категория, а срокът на валидност на 

контролния талон е до 30.09.2018 г. По отношение на годността за упражняване на 

професионална дейност „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД покрива поставеното изискване от 

Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние в част IV, 

раздел Б, т. 5 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

“Професионална отговорност” със застрахователна сума 300 000 лв. за всяко едно събитие и 

600 000 лв. в агрегат за срока на застраховката, т.е. с покритие над минимално изискващото се 

за четвърта категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството. По този начин участникът 

покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние. 

 по отношение на техническите и професионални способности: 
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 в Част IV, раздел В, т. 1а на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира 

изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата 

поръчка (посочени са две сходни строителни дейности с обем, надвишващ минимално 

изискващия се в обявлението), в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е 

подадена офертата на участника и  

 в същия раздел вписва ръководния състав от технически правоспособни лица с 

необходимата компетентност и професионален опит, отговорни за изпълнението на 

строителството, съответстващи на изискваните от Възложителя позиции; 

 икономическият оператор е посочил информация за наличието на валидни 

сертификати за: внедрена система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2008 

с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката и внедрена система за управление на 

околната среда, съгласно  БДС EN ISO 14001:2004 с предметен обхват, сходен с предмета на 

поръчката - Част IV, раздел Г на ЕЕДОП. 
Участникът покрива минималните изисквания на Възложителя за технически и 

професионални възможности. 

 

При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в откритата процедура, 

комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участникът „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

е налице съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, поради което се допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

13.45 часа на 20.03.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 21.03.2018 

г. от 09:30 часа. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

На 21.03.2018 г. от 09.30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата по проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

на следващите участници, както следва: 

 

3.Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД 

 

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в ЕЕДОП на „МОНТРЕЙС“ ЕООД, поставени от 

Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява от управител, съгласно данните вписани в 

Търговски регистър - Част II, раздел Б на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП; 
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 не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с 

плащането на данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в 

областта на екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с 

несъстоятелност, нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или професионално 

нарушение – Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП; 
Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - в Част III, раздел Г на 

ЕЕДОП е маркиран отговор „НЕ“, но участникът не е декларирал наличието или липса на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, наличие или 

липса на присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от 

НК, наличие или липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП, съгласно 

изискванията, посочени на стр. 12 от документацията за участие; 

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на 

строителите в България. След справка в регистъра на КСБ се установи, че участникът е вписан 

за изпълнение на втора група строежи, трета и четвърта категория, а срокът на валидност на 

контролния талон е до 30.09.2018 г. По отношение на годността за упражняване на 

професионална дейност „МОНТРЕЙС“ ЕООД покрива поставеното изискване от Възложителя 

за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние в част IV, 

раздел Б, т. 5 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

“Професионална отговорност” със застрахователна сума 300 000 лв., т.е. с покритие над 

минимално изискващото се за четвърта категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. По този 

начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние. 

 по отношение на техническите и професионални способности: 

 в Част IV, раздел В, т. 1а на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира 

изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата 

поръчка (посочени са двадесет и четири сходни строителни дейности), в заложения от 

Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - за нито едно от 

декларираните строителства в ЕЕДОП не е посочен обемът на изпълняваните дейности. В 

приложените удостоверения за добро изпълнение/референции също няма посочени обеми (с 

изключение на две удостоверения за изпълнен ремонт на улични настилки с обща площ 2 107,68 

м²). Поради това комисията е възпрепятствана да направи проверка относно съответствието на 

участника с поставения от Възложителя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

 в същия раздел вписва ръководния състав от технически правоспособни лица с 

необходимата компетентност и професионален опит, отговорни за изпълнението на 

строителството, съответстващи на изискваните от Възложителя позиции; 

 икономическият оператор е посочил информация за наличието на валидни 

сертификати за: внедрена система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 

с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката и внедрена система за управление на 

околната среда, съгласно  БДС EN ISO 14001:2015 с предметен обхват, сходен с предмета на 

поръчката - Част IV, раздел Г на ЕЕДОП. 

 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни комисията взе решение да 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да даде на участника възможност в срок от 5 
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(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

 

4.Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 

 

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в ЕЕДОП на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД, поставени от 

Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява от съвет на директорите, състоящ се от три 

физически лица и се представлява от изпълнителния директор и прокуриста само заедно, 

съгласно данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП; 
 не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с 

плащането на данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в 

областта на екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с 

несъстоятелност, нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или професионално 

нарушение – Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП; 
 не са налице  обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, няма наличие на влезли в сила присъди за престъпления по чл. 194-

208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК, не е налице свързаност по смисъла на § 2, 

т. 44 от ДР на ЗОП - Част III, раздел Г на ЕЕДОП;  
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в Централeн 

професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България. След справка 

в регистъра на КСБ се установи, че участникът е вписан за изпълнение на втора група строежи 

от първа до четвърта категория, а срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2018 г. 

По отношение на годността за упражняване на професионална дейност „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – 

М“ АД покрива поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние в част IV, 

раздел Б, т. 5 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

“Професионална отговорност в проектирането и строителството” със застрахователна сума 2 

000 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за четвърта категория строежи, 

съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството. По този начин участникът покрива минималните изисквания 

за икономическо и финансово състояние. 

 по отношение на техническите и професионални способности: 

 в Част IV, раздел В, т. 1а на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира 

изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата 

поръчка (посочени са пет сходни строителни дейности с обем, надвишващ минимално 
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изискващия се в обявлението), в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е 

подадена офертата на участника и  

 в същия раздел вписва ръководния състав от технически правоспособни лица с 

необходимата компетентност и професионален опит, отговорни за изпълнението на 

строителството, съответстващи на изискваните от Възложителя позиции; 

 икономическият оператор е посочил информация за наличието на валидни 

сертификати за: внедрена система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2008 

с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката и внедрена система за управление на 

околната среда, съгласно  БДС EN ISO 14001:2004 с предметен обхват, сходен с предмета на 

поръчката - Част IV, раздел Г на ЕЕДОП. 
Участникът покрива минималните изисквания на Възложителя за технически и 

професионални възможности. 

 

При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в откритата процедура, 

комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участникът „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД е 

налице съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, поради което се допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

След извършване на горните действия, комисията взе следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

посочва същите в настоящия протокол. Документът се изпраща на всички участници в 

деня на публикуването му в профила на купувача.  

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 

получаването на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е 

констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, а именно: 

 Участник „МИКРА – КМ“ ЕООД 

 Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД 

имат възможност да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на оферти.  

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да представляват участника. 

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Общинска 

администрация – Вършец, гр. Вършец 3540, бул. „България” №10, всеки работен ден от 

8:30 до 17:00 часа, в запечатана непрозрачна опаковка върху която, освен 
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идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и 

e-mail, се изписва информацията, съгласно указанията в Раздел IX от документацията за 

участие. 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 

настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени в 

ЗОП. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 21.03.2018 г. в 11:45 часа. 

Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо заседание на 

комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   Петър Ганчев Стефанов -  .........(подпис)*..................... 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. Красимира Стефанова Тачева - .………(подпис)*…….…….. 

2. Антон Димитров Тошев -           .………(подпис)*…….…….. 

3. инж. Костадинка Петрова Денкова - …(подпис)*…………… 

4. инж. Ивайло Георгиев Георгиев - …….(подпис)*…………… 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД  
 

 

 

 

 

 


