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        П Р О Т О К О Л  № 1 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 237/27.04.2018 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: 

“Извършване на СМР за изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на част 
от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, открита с Решение № 178/21.03.2018 

г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0009 
                                                                                                                       
 

                Днес, 27.04.2018 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 № 237/ 
27.04.2018 г. на Кмета на Община Вършец, в състав:  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  А. Д. Т.* – Директор Д-я „СА“, ст. юрисконсулт и УОС  при Об. А. – 

Вършец           
            ЧЛЕНОВЕ:  1. И. Д. И.* – старши счетоводител в Об.А. - Вършец 
                                   2. инж. К. П. Д.* – Главен инженер на община Вършец 

3. инж. И. Г. Г.*– спец. „НСРК“ при Об.А. - Вършец. 
4. И. Й. П.* – гл. спец. „НСРК“ при Об. А. – Вършец; 
5. инж. М. И. Д.* – техн. сътрудник при Об. А. – Вършец 
6. адв. А. С. В.* – външен експерт, правоспособен юрист 

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

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 
“Извършване на СМР за изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на част 
от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“. 

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

определя въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ 
съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Методиката за определяне на комплексната оценка и начина 
за определяне на оценката по всеки показател е подробно описана и регламентирана в 
Приложение № 6 от документацията за участие. 

 

С Решение № 178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за  
възлагане на обществена поръчка с предмет “Извършване на СМР за изпълнение на обект 
„Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община 
Вършец“, с уникален номер в РОП 00850-2018-0009. В обявлението за обществената поръчка с 
ID 836763 е определен срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 26.04.2018 г.  

На 27.04.2018 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Даниела Мариева 
Андреева, на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, 
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предаде на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 237/27.04.2018 г. на Кмета на 
Община Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 
26.04.2018 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. 

Във връзка с предстоящото разглеждане на офертите и установяване надлежното 
упълномощаване на представителите на участниците, комисията извърши справка в Търговския 
регистър по ЕИК на участниците, съответно – по ЕИК на участници в обединение. 

 

На публичното заседание на комисията присъстваха представители на следните 
участници:  

1) С. А. Х.*– представител на „НАР“ ООД – гр. Момчилград, съгласно представено 
пълномощно Рег. № 1053 от 23.04.2018 г.; 

2) М. С. С. – Х.* – представител на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД – гр. Монтана, 
съгласно представено пълномощно № 20/27.04.2018 г.; 

3) К. С. Ц.* – представител на „ГАРАНТ - 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД, съгласно 
представено пълномощно от 26.04.2018 г. 

 

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

 

Посочените представители попълниха Списък на присъстващите лица и представиха 
оригинални пълномощни на Председателя на комисията, неразделна част от настоящия 
протокол. 

При работата на комисията не присъстваха представители на средствата за масово 
осведомяване. 

 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията г-н Тошев 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 26.04.2018 г., в деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 10 
(десет) оферти за участие в процедурата, описани, както следва: 
 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, 1408 гр. 
София, ул. „Никола Образописов“ 

№ 12 
70 00 - 210 26.04.2018 г. 10:23 

2 

ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА 
ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД, гр. София, ул. 

„Проф. Арх. Храбър Попов“ № 7, 
участници в обединението: 

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и 
„БГНОВА“ АД 

70 00 - 211 26.04.2018 г. 13:00 

3 
„МИКРА – КМ“ ЕООД, гр. 

Ботевград, ул. „Илия Стоянов“ № 3 
70 00 - 212 26.04.2018 г. 13:27 

4 
„НАР“ ООД, гр. Момчилград, ул. 

„Маказа“ № 55 
70 00 - 216 26.04.2018 г. 14:30 

5 „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, 1404 гр. 70 00 - 217 26.04.2018 г. 14:41 
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София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 22 
(сграда Крит), вх. В, ап. 1В 

6 
„БАКС 99“ АД, гр. София, ул. 

„Кривина“ № 5 
70 00 - 219 26.04.2018 г. 15:21 

7 
„ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ 

ООД, гр. Враца, ул. „28-ми 
Октомври“ № 32 

70 00 - 222 26.04.2018 г. 16:17 

8 
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД, гр. 

Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ № 24 
70 00 - 223 26.04.2018 г. 16:36 

9 
„КЛИМАТРОНИК“ ЕООД, гр. 
София, ул. „Козлодуй“ № 82 

70 00 - 224 26.04.2018 г. 16:44 

10 
„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ 

АД, гр. София, ул. „Георги С. 
Раковски“ № 128, ет. 8 

70 00 - 225 26.04.2018 г. 16:57 

 

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, в това число и извърши проверка 
за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката 
на всеки участник, както следва: 

 

1. Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ 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 предоставените документи – в оригинал; 
 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 
 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 4  - в 

оригинал; 

 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, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 
„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

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

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 
 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Четирима 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. 
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Председателят на комисията г-н Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 
ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) покани представителите на другите участници, ако 
желаят, да се възползват от правото си да подпишат техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „Пътинженеринг – М“ 
АД, г-жа С. – Х. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 
1 от ЗЗЛД) подписа техническото предложение на участника, а всички присъстващи 
представители на участниците подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 
2. Участник ОБЕДИНЕНИЕ„БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД 
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; 
 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ 

ДЗЗД, еЕЕДОП на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД,  еЕЕДОП на „БГНОВА“ АД 
 Споразумение за създаване на обединение от 24.04.2018 г. - оригинал 
 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, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 
„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

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

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 
 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Петима 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 Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 
ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  покани представителите на другите участници, ако 
желаят да се възползват от правото си да подпишат техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И 
СИЕ“ ООД, г-н Ц. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, 
ал. 1 от ЗЗЛД)  подписа техническото предложение на участника, а всички присъстващи 
представители на участниците подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

3. 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; 
 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП; 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част 
от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 5 / 41 

 еЕЕДОП на хартиен носител – в оригинал; 
 Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП – Приложение № 2  - неприложима, в 

оригинал; 

 Документ за упълномощаване на лицето, което подава офертата, тъй като не е 
законният представител на участника – в оригинал;  

 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, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 
„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

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

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 
 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Петима 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 Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 
ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  покани представителите на другите участници, ако 
желаят да се възползват от правото си да подпишат техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „НАР“ ООД, г-н Х. (Заличена 
информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  подписа 
техническото предложение на участника, а всички присъстващи представители на участниците 
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 
4. Участник „НАР“ ООД 
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; 
 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП; 
 Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП – Приложение № 2  - неприложима, в 

оригинал; 

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 4  - 
неприложима, в оригинал; 

 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, придружено от линеен график, график за механизацията и диаграми на работната 
ръка и механизацията; 
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 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 
„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

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

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 
 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 Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 
ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  покани представителите на другите участници, ако 
желаят да се възползват от правото си да подпишат техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „Пътинженеринг – М“ АД, г-
жа С. – Х. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 
ЗЗЛД)  подписа техническото предложение на участника, а всички присъстващи представители 
на участниците подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 
5. Участник „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД 
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; 
 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП; застрахователна полица „Професионална 

отговорност“; Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя; 
Сертификат за внедрена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ISO 
9001:2015 с обхват на сертификация – строителство; Сертификат за внедрена система за 
управление на околната среда, съответстваща на стандарт ISO 14001:2015 с обхват на 
сертификация – строителство; декларация за липса на обстоятелства за отстраняване – всички 
подписани с квалифициран електронен подпис; 

 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, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 
„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

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

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 
 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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Петима 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 Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 
ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  покани представителите на другите участници, ако 
желаят, да се възползват от правото си да подпишат техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „ГАРАНТ – 90 – 
ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД, г-н Ц. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във 
връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  подписа техническото предложение на участника, а всички 
присъстващи представители на участниците подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.  

 
6. Участник „БАКС 99“ 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; 
 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП и Техническо предложение; 
 Документ за упълномощаване на лицето, което подава офертата и представлява 

участника, тъй като не е законният представител на участника – в оригинал;  
 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, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 
„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

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

 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 Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 
ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  покани представителите на другите участници, ако 
желаят, да се възползват от правото си да подпишат техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „НАР“ ООД, г-н Х. 
(Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  
подписа техническото предложение на участника, а всички присъстващи представители на 
участниците подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 
7. Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част 
от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 8 / 41 

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; 
 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП; 
 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, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 
„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

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

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 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 Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 
ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  покани представителите на другите участници, ако 
желаят, да се възползват от правото си да подпишат техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ 
- М“ АД, г-жа С. - Х. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, 
ал. 1 от ЗЗЛД)  подписа техническото предложение на участника, а всички присъстващи 
представители на участниците подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 
8. 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; 
 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП; 
 Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП – 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, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  
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 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 
„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

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

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 4 – 
неприложима, образецът е празен; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 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 Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 
ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) покани представителите на другите участници, ако 
желаят, да се възползват от правото си да подпишат техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „ГАРАНТ – 90 – 
ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД, г-н Ц. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във 
връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  подписа техническото предложение на участника, а всички 
присъстващи представители на участниците подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.  

 

9. Участник „КЛИМАТРОНИК“ 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; 
 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП; 
 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, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 
„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

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

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 4 – 
неприложима, образецът е празен; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 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. 
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Председателят на комисията г-н Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 
ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  покани представителите на другите участници, ако 
желаят, да се възползват от правото си да подпишат техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „ГАРАНТ – 90 – 
ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД, г-н Ц. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във 
връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  подписа техническото предложение на участника, а всички 
присъстващи представители на участниците подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.  

 

10. 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; 
 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП; 
 Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП – Приложение № 2 – неприложимо, образецът 

е празен;  
 Пълномощно за представляване на „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД; 
 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 – 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, придружено от линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно 
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 Декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 
„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

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

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 4 – 
неприложима, образецът е празен; 

 Електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 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 Т. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 
ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД)  покани представителите на другите участници, ако 
желаят, да се възползват от правото си да подпишат техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ 
- М“ АД, г-жа С. – Х. (Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 
2, ал. 1 от ЗЗЛД)  подписа техническото предложение на участника, а всички присъстващи 
представители на участниците подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  
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С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 12:25 часа на 27.04.2018 г. Комисията взе решение да продължи своята работа 
в закрито заседание на 10.05.2018 г. от 09:30 часа. 

 

-----------------------------------------------------IIIIIIIII------------------------------------------------------------- 
 

На 10.05.2018 г. от 09.30 часа комисията се събра в пълен състав. 
 

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 „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 
При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

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

комисията установи, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява по двустепенна система от Надзорен съвет 

(състоящ се от три физически лица) и Управителен съвет (състоящ се от три физически лица), и 

се представлява заедно и поотделно от Мирослав Манолов – Изпълнителен директор и 

Председател на Управителния съвет и Боян Делчев – Главен изпълнителен директор и член на 

Управителния съвет; еЕЕДОП на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД е подписан с електронни подписи 

от членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет; посочените лица 

съответстват на данните, вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 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 еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - 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 други специфични национални основания за 

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

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП;  

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

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 
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http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=712, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 004791 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2018 г.  

По отношение на годността за упражняване на професионална дейност участникът 

отговаря на поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

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

раздел Б, на еЕЕДОП, е посочено, че застраховката “Професионална отговорност” е със 

застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 6) и 

документацията за участие (стр. 17)  са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: „За удостоверяване на поставеното изискване 

участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно 

чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката 

(обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган  данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица (или 

друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на застраховката. 
 по отношение на техническите и професионални възможности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП е декларирана една дейност по изпълнение на 

строителство, свързано с реконструкция и/или рехабилитация и/или еквивалентна дейност на път 

с няколко участъка с обща дължина, надвишаваща минимално изискващата се в обявлението и 

документацията, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата 

на участника. 

 Участникът е декларирал, че разполага с  технически персонал за изпълнение на 

поръчката с необходимата квалификация, респ. преминато обучение и професионален опит, 

като е посочил нужната информация в съответствие с изискванията на Възложителя; 
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 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

внедрена система за управление на околната среда. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 7 и 8) и 

документацията за участие (стр. 19) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, съответствие с 

изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя 

информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – 

посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно 

позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и „Забележка: 

Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда трябва да са 

валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или 

да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП) , участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след това да попълни в полетата за 

Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на сертификатите (или друг вид 

позоваване на документа) обхват на регистрация, период на валидност. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 
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 еЕЕДОП 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 ОБЕДИНЕНИЕ„БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД 
При проверката за съответствие на документите на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ 

ДЗЗД и участниците в обединението и в представеното споразумение за създаване на 

обединение, комисията установява, че: 
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 Съгласно Споразумение за създаване на обединение от 24.04.2018 г. участници в 

ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД са следните икономически оператори: 

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и „БГНОВА“ АД. Дяловото участие в Обединението е, както 

следва: за „БГНОВА“ АД – 99% (изпълнение на СМР, доставка на материали, осигуряване на 

лека и тежка механизация, съоръжения и оборудване, осигуряване на търговско, 

административно, счетоводно и данъчно обслужване); за „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД – 

1% (изпълнение на СМР). За Водещ партньор на Обединението е определено „БГНОВА“ АД. 

 Обединението се представлява от представляващия Водещия партньор – Димитър 

Иванов Людиев, еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД е подписан с 

електронен подпис от Представляващия Обединението. „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, като 

член на Обединението, се управлява от Управител – Росен Иванов Колелиев и от едноличния 

собственик на капитала – „ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ АД, което, предвид статута 

си на юридическо лице, се представлява от Съвет на директорите, състоящ се от три физически 

лица; еЕЕДОП на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД е подписан с електронни подписи от всички 

лица, съгласно чл. 40 от ППЗОП; посочените лица съответстват на данните, вписани в 

Търговски регистър. „БГНОВА“ АД, като член на Обединението и Водещ партньор, се 

управлява по едностепенна система от Съвет на директорите, състоящ се от три физически лица 

и се представлява от един от членовете на Съвета на директорите - Изпълнителен директор; 

еЕЕДОП на „БГНОВА“ АД е подписан с електронни подписи от Изпълнителния директор и 

членовете на Съвета на директорите, посочените лица съответстват на данните, вписани в 

Търговски регистър -  Част II, раздел Б на еЕЕДОП-ите.   
 икономическият оператор и членовете на Обединението няма да използват 

капацитета на други субекти, за да изпълнят критериите за подбор и не възнамеряват да 

възложат на трети страни изпълнението на част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел 

В и Г на еЕЕДОП-ите; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - 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 други специфични национални основания за 

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

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

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

липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част III, 

раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП-ите; 
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - спазването на изискването се доказва и от двамата членове на 

Обединението, тъй като и двамата партньори ще са ангажирани с изпълнението на дейностите 

по строителството. В част IV, раздел А на еЕЕДОП-ите, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  
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След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16593, се установи, че „БГНОВА“ АД притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 005089 за изпълнение на строежи втора група, от втора до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2018 г.; а на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3303, се установи, че „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ 

ЕООД, притежава Удостоверение № II-TV 004609 за изпълнение на строежи втора група, от 

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

По отношение на годността за упражняване на професионална дейност участникът 

ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД покрива поставеното изискване от Възложителя 

за настоящата поръчка.   
 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние: - изискването 

на наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ се покрива и от 

двамата членове на Обединението, тъй като и двамата партньори ще са ангажирани с 

изпълнението на дейностите по строителството. В част IV, раздел Б на еЕЕДОП на „ПЪТИЩА 

И МОСТОВЕ“ ЕООД е посочено, че застраховката “Професионална отговорност” е със 

застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството. В част IV, раздел Б на еЕЕДОП на „БГНОВА“ 

АД са посочени 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 трета категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. В част IV, раздел Б на 

еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД са посочени данни за валидна 

застраховка “Професионална отговорност в проектирането и строителството” със 

застрахователна сума 400 000 лв., т.е. полицата на Водещия партньор в Обединението – 

„БГНОВА“ АД.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът „ПЪТИЩА 

И МОСТОВЕ“ ЕООД, като член на Обединението, който също ще е ангажиран с изпълнение на 

СМР, не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 

6) и документацията за участие (стр. 17) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: За удостоверяване на поставеното изискване 

участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно 

чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката 

(обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи).“ С цел 

извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от 

Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя къде следва да 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част 
от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

 16 / 41 

се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и 

финансово състояние, т.5), участникът би могъл да посочи тази информация, като маркира с 

„ДА“ съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни 

в полето/ата за Код/Издаващ орган данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица (или 

друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на застраховката. 
 

 по отношение на техническите и професионални способности 
 спазването на изискването за изпълнено строителство, идентично или сходно с 

предмета и обема на поръчката, се доказва от „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД. В Част IV, 

раздел В на еЕЕДОП-ите на този член и на Обединението е декларирана една дейност по 

изпълнение на строителство, свързано с рехабилитация на участък от път от Републиканската 

пътна мрежа с дължина, надвишаваща минимално изискващата се в обявлението и 

документацията, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата 

на участника. 

 Спазването на изискването за технически персонал за изпълнение на поръчката, се 

доказва от „БГНОВА“ АД. В еЕЕДОП-ите на Водещия партньор и на Обединението е 

декларирано, че разполагат с технически персонал за изпълнение на поръчката с необходимата 

квалификация и професионален опит.  
Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - И за тримата експерти 

от ръководния състав липсва посочване на основните функции при изпълнение на съответните 

длъжности, съгласно изискванията посочени в обявлението за обществената поръчка и на стр. 

18 от документацията за участие. В еЕЕДОП-ите на Обединението и на „БГНОВА“ АД следва 

да бъде попълнена и изискваната информация за основните функции на експертите, за да се 

спази изискването на Възложителя. 
 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП-ите на Обединението и неговите членове е 

декларирано, че могат да бъдат представени валидни сертификати за: внедрена система за 

управление на качеството и за внедрена система за управление на околната среда.  

В еЕЕДОП на „БГНОВА“ АД са посочени данни за притежаваните от участника 

сертификати за управление на качеството и за управление на околната среда – издател, номер на 

сертификатите, дата на валидност; обхват и на двата сертификата: „Проектиране на пътища, 

подземна и надземна инженерна инфраструктура. Проектиране на промишлени, 

административни, обществени и жилищни сгради. Инфраструктурно и високо строителство, 

осъществявани във връзка с ново строителство, рехабилитация, основни, текущи ремонти и 

поддържане на граждански и промишлени сгради, автомагистрали, самолетни писти, 

републикански, общински пътища и улици и съоръженията към тях. Железопътно, тунелно, 

хидротехническо, хидромелиоративно строителство, както и всички свързани под дейности 

(пътни, асфалтови, отводнителни, канализационни, водопроводни, електро и комуникационни, 

електромонтажни, инженерни, укрепителни, ландшафтни дейности, брегоукрепване и 

геозащита и дейности, свързани с пътна безопасност)“. 
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Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - В еЕЕДОП-ите на 

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и на ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД не са 

посочени всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 7 и 8) и 

документацията за участие (стр. 19) има изрично изискване за минимално съдържание на 

информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с 

този критерий, а именно: При подаване на офертата, съответствие с изискването се 

декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали 

съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, 

обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и „Забележка: Сертификатите за 

управление на качеството и опазване на околната среда трябва да са валидни и да са издадени 

от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от 

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на 

органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки.“  

Тъй като дейности по строителство ще бъдат изпълнявани и от двамата партньори в 

Обединението, изискването следва да бъде доказано и от двамата членове. С цел извършване на 

преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя 

критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя къде следва да се посочи тази 

информация (част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от ЕЕДОП), в еЕЕДОП за „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и на 

ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД би могло да се посочи тази информация, като се 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след това бъдат попълнени в полетата 

за Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на сертификатите (или друг 

вид позоваване на документа) обхват на регистрация, период на валидност. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 
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 еЕЕДОП 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.  

 

3. Участник „МИКРА - КМ“ ЕООД 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

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

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 
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 икономическият оператор се представлява от управител, съгласно данните вписани в 

Търговски регистър; еЕЕДОП е подписан с електронен подпис на Управителя – Красимир 

Матев Христов - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 
 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 еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - 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 други специфични национални основания за 

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

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП;  

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

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=11917, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 005070 за изпълнение на строежи втора група, от втора до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2018 г. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

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

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени 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 трета категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 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, 

поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани шест дейности по изпълнение на 

строителство, свързано с реконструкция и/или рехабилитация и/или еквивалентна дейност на път/ 

пътища и/или улица/улици с обща дължина, надвишаваща минимално изискващата се в 

обявлението и документацията, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е 

подадена офертата на участника. 
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 Участникът е декларирал, че разполага с  технически персонал за изпълнение на 

поръчката с необходимата квалификация и професионален опит, като е посочил нужната 

информация в съответствие с изискванията на Възложителя; 
 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

сертификат за внедрена система за управление на околната среда, с обхват на сертификация на 

двата сертификата – “Жилищно, административно, промишлено строителство и 

прилежащата им инфраструктура; реконструкция, реставрация и консервация на специални 

обекти и паметници на културата; озеленяване и поддържане на тревни площи; производство 

на бетонни смеси. Услуги със строителна механизация. Зимно поддържане и снегопочистване 

на улици и пътища." Посочени са данни за издател на сертификатите, номерата им и периода им 

на валидност. 

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и професионални 

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 
 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП 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 процедурата, комисията 
установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 
констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участника "МИКРА - КМ" ЕООД 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. 
 

4. Участник „НАР“ ООД 
При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

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

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

В Част II, раздел А на еЕЕДОП в поле „Икономическият оператор може ли да представи 

удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще 

позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен 

достъп до национална база данни в съответната държава членка?“ е посочен отговор „НЕ“. В 

това поле следва да бъде маркиран отговор „ДА“. 

 икономическият оператор се представлява от двама управители – Лютви Селим Али 

и Нурташ Юсеин Юсеин, заедно и поотделно, съгласно данните вписани в Търговски регистър;  
Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

В Част II, раздел Б на еЕЕДОП са посочени името и адреса само на единия управител – 

Лютви Селим Али, като лице, упълномощено да представлява икономическия оператор за 
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целите на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка. Следва да бъдат 

посочени данни и за другия представител на дружеството. Същевременно, еЕЕДОП е подписан 

с електронен подпис от другия управител – Нурташ Юсеин Юсеин.  Следва еЕЕДОП да бъде 

подписан от всеки един от представляващите участника лица. 
 

 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 еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - 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 други специфични национални основания за 

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

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП;  

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

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3551#, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 003689 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 г. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

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

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност” 

със застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството. 

 Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 6) и 

документацията за участие (стр. 17) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: За удостоверяване на поставеното изискване 

участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно 
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чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката 

(обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5), участникът следва да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като след наименованието 

на застрахователя допълни с данни за: номер на полица (или друг вид позоваване на 

документа), обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за професионална 

отговорност на строителя) и данни за валидност на застраховката. 
 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани две дейности по изпълнение на 

строителство, свързани с рехабилитация на общински път и рехабилитация на улици, в 

заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника. За 

първата от двете декларирани дейности е посочен обем, надвишаващ минимално изисквания от 

Възложителя за настоящата поръчка. 

 Участникът е декларирал, че разполага с  технически персонал за изпълнение на 
поръчката с необходимата квалификация и професионален опит; 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - И за тримата експерти 

от ръководния състав липсва посочване на основните функции при изпълнение на съответните 

длъжности, съгласно изискванията посочени в обявлението за обществената поръчка и на стр. 

18 от документацията за участие. Участникът следва да попълни и изискваната информация за 

основните функции на експертите, за да се спази изискването на Възложителя. 
 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

сертификат за внедрена система за управление на околната среда. Посочен е издателят на 

сертификатите и неговия електронен адрес. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: -Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 7 и 8) и 

документацията за участие (стр. 19) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, съответствие с 

изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя 

информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – 

посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно 

позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и „Забележка: 

Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда трябва да са 

валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
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европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или 

да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП) , участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като в  

съответните полета „Издаващ орган“  след данните за издателя на сертификата посочи номер на 

сертификатите (или друг вид позоваване на документа), обхват на регистрация, период на 

валидност. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 
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 еЕЕДОП 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.  

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 
13.45 часа на 10.05.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 21.05.2018 
г. от 10:30 часа. 

 

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

На 21.05.2018 г. от 10.30 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: 

 
5. Участник „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД 
При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

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

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се представлява от управител, съгласно данните вписани в 

Търговски регистър; еЕЕДОП е подписан с електронен подпис на Управителя – Красимир 

Димитров Караиванов - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 
 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 еЕЕДОП; 
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 по отношения на изискванията за лично състояние - 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 други специфични национални основания за 

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

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП;  

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

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

Видно от представеното удостоверение, подписано с електронен подпис и приложено на 

електронния носител, и след направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=6596, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 004131 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2018 г. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

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

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност в 

строителството” със застрахователна сума 1 500 000 лв., т.е. с покритие над минимално 

изискващото се за трета категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Същата е приложена на 

електронния носител, подписана с електронен подпис. По този начин участникът удостоверява, 

че покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, поставени от 

Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани две дейности по изпълнение на 

строителство, свързано с рехабилитация на общински път и ремонт на улична мрежа с обща 

дължина, надвишаваща минимално изискващата се в обявлението и документацията, в 

заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника. 

 Участникът е декларирал, че разполага с  технически персонал за изпълнение на 
поръчката с необходимата квалификация и професионален опит, като е посочил нужната 
информация в съответствие с изискванията на Възложителя; 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

сертификат за внедрена система за управление на околната среда. На електронния носител към 

офертата участникът е приложил подписани с електронен подпис сертификати – валиден 

Сертификат № QMS/16801/BG/R/2 за внедрена система за управление в съответствие с 
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изискванията на международен стандарт ISO 9001:2015 с обхват: „Строителство на 

водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения към тях. Строителство на 

хидротехнически, хидромелиоративни и пречиствателни съоръжения. Строителство, ремонт, 

реконструкция и поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на улици, пътища, съоръжения и принадлежности към тях, и 

прилежаща инфраструктура. Строителство, ремонт и модернизация на обществени, 

административни и жилищни сгради. Строителство, реставрация и консервация на 

инфраструктурни, туристически, археологически обекти и обекти паметници на културата. 

Специализирани строителни дейности по изграждане и закриване на сметища за неопасни 

отпадъци. Производство на инертни материали, асфалтови и бетонови смеси.“ и валиден 

Сертификат № EMS/17973/BG/R за внедрена система за управление в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 14001:2015  с обхват: „Строителство на 

водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения към тях. Строителство на 

хидротехнически, хидромелиоративни и пречиствателни съоръжения. Строителство, ремонт, 

реконструкция и поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на улици, пътища, съоръжения и принадлежности към тях, и 

прилежаща инфраструктура. Строителство, ремонт и модернизация на обществени, 

административни и жилищни сгради. Строителство, реставрация и консервация на 

инфраструктурни, туристически, археологически обекти и обекти паметници на културата. 

Специализирани строителни дейности по изграждане и закриване на сметища за неопасни 

отпадъци.“ По този начин участникът доказва съответствие с изискванията на Възложителя по 

настоящия критерий. 

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и професионални 

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 
 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП 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 процедурата, комисията 
установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 
констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участника "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД 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. 
 

6. Участник „БАКС 99“ АД 
 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

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

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 
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 икономическият оператор се управлява от съвет на директорите, състоящ се от три 

физически лица – Димитър Стефанов Стефанов, Стефан Димитров Стефанов и Веселина 

Стефанова Стефанова и се представлява от Стефан Димитров Стефанов - Изпълнителен 

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

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

- еЕЕДОП е подписан с електронен подпис само от представляващия – Изпълнителния 

директор на дружеството Стефан Стефанов. Освен това, в еЕЕДОП Веселина Стефанова е 

представена като Член на Управителния съвет, а Димитър Стефанов – като Председател на 

Управителния съвет. Съгласно данните в Търговския регистър, дружеството се управлява и 

представлява по едностепенна система от съвет на директорите, тоест посочените лица следва 

да са, съответно: Веселина Стефанова – Член на Съвета на директорите, а Димитър Стефанов – 

Председател на Съвета на директорите. 
Съгласно чл. 40 от ППЗОП лицата, които декларират отсъствието на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1 и чл. 55 от ЗОП са: 

 лицата , които представляват участника или кандидата; 

 лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 

 други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете 

на управителните или надзорните органи. 
В случай на акционерно дружество, каквато е правно-организационната форма на 

участника, това са лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон (чл. 

40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП) 

В тази връзка еЕЕДОП следва да бъде подписан от всички членове на съвета на 

директорите на дружеството, както и в Част II, раздел Б на еЕЕДОП следва да се посочи и 

качеството на подписващия в съответствие с информацията в Търговския регистър. 

Съгласно разпоредбата на 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 попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои 

от лицата. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ППЗОП, в случаите по чл. 41, ал. 1,  когато се подава повече 

от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 

подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

На официалната интернет страница на АОП в рубриката „Въпроси и отговори“ на адрес:  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912276&_dad=portal&_schema=PORTAL  

е дадено разяснение относно подписване на електронен ЕЕДОП с електронен подпис от две или 

повече лица, а именно: „Подписването на ЕЕДОП с електронен подпис дава възможност за 

последователно полагане на няколко подписа без да е необходимо лицата да се намират на 

едно и също място, т.е. дистанционно. Това обхваща и случаите на лица, ситуирани в 

чужбина. Следва да се има предвид, че няма пречка всяко лице да подпише отделен ЕЕДОП, 
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независимо че декларираните обстоятелства са едни и същи. За законосъобразното 

провеждане на дадена процедура е от значение дали са налице основания за отстраняване за 

лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, а не броят на документите, с които се декларират 

съответните обстоятелства.“ 
 

 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 еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - 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 други специфични национални основания за 

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

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП;  

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

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, е декларирано, че участникът е 

вписан в Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в 

България. След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=4947, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 000760 за изпълнение на строежи втора група, от втора до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2018 г. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

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

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност” 

със застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: -  

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 6) и документацията за участие (стр. 17)  са поставени изрични изисквания за 

минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: За удостоверяване на поставеното 

изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5,  за наличие на Валидна 

застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на 
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отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за 

чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да 

отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката са втора група, трета 

категория строежи).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган  данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица (или 

друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на застраховката. 
 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани пет дейности по изпълнение на 

строителство, свързано с рехабилитация и ремонт на улица/улици, като поне една от тях е с обща 

дължина, надвишаваща минимално изискващата се в обявлението и документацията, в 

заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника. 

 Участникът е декларирал, че разполага с  технически персонал за изпълнение на 
поръчката с необходимата квалификация и професионален опит, като е посочил общо  пет 
специалисти – ръководител обект, технически ръководител, геодезист, специалист „Контрол на 
качеството“ и специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, като последните две 
позиции се изпълняват от едно и също лице, което е допустимо съгласно документацията и 
обявлението за участие в настоящата процедура.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - за техническия 

ръководител е деклариран професионален опит в сферата на пътното строителство: 8 години, но 

не става ясно дали е като технически ръководител; за специалиста по контрол на качеството и 

специалиста „Здравословни и безопасни условия на труд“, които са едно и също лице, е 

деклариран само стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на 

строителни работи: 5 години. Изискването на Възложителя за професионалния опит на 

минимално изискваните експерти е, както следва: за техническия ръководител – професионален 

опит по специалността (т.е. като технически ръководител) - минимум 2 (две) години; за 

специалиста по контрол на качеството – професионален опит като специалист контрол на 

качеството – минимум 1 (една) година; за специалиста „Здравословни и безопасни условия на 

труд“ –професионален опит като длъжностно лице по здраве и безопасност (или заемана 

еквивалентна позиция) – минимум 1 (една) година. 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. 18 от документацията за участие. Поради това комисията е възпрепятствана да направи 
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проверка относно съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за 

подбор. 
 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

внедрена система за управление на околната среда. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: -  

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 7 и 8) и документацията за участие (стр. 19) са поставени изрични изисквания 

за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, 

съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът 

предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен 

формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и 

точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и 

„Забележка: Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда 

трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно 

чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП), участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след това да попълни в полетата за 

Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на сертификатите (или друг вид 

позоваване на документа), обхват на регистрация, период на валидност. 
С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 

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 еЕЕДОП 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.  
 

 

7. Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 
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При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

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

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се представлява от управител, съгласно данните вписани в 

Търговски регистър; еЕЕДОП е подписан с електронен подпис на Управителя – Стоян Кръстев 

Цонев - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 
 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 еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - 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 други специфични национални основания за 

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

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП;  

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

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3817, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 004327 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2018 г. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

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

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност в 

проектирането и строителството” със застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над 

минимално изискващото се за трета категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 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, 

поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП е декларирана една дейност по изпълнение на 

строителство, свързано с ремонт на улична мрежа с обща дължина, надвишаваща минимално 
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изискващата се в обявлението и документацията, в заложения от Възложителя срок, спрямо 

датата на която е подадена офертата на участника. 

 Участникът е декларирал, че разполага с технически персонал за изпълнение на 

поръчката с необходимата квалификация и професионален опит, като е посочил нужната 

информация в съответствие с изискванията на Възложителя; 
 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че 

притежава валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството, съгласно 

БДС EN ISO 9001:2008 и сертификат за внедрена система за управление на околната среда, 

съгласно БДС EN ISO 14001:2004 с обхват на сертификация и на двата сертификата – 

„Проектиране, строителство и ремонт на сгради и съоръжения и обекти от транспортната, 

енергийната и благоустройствената инфраструктура и хидротехнически съоръжения. Добив 

и преработване на скални материали за строителството. Производство на асфалтобетонови 

смеси, бетонови изделия и инертни материали“. Обхватът им съответства на изискванията на 

обявлението и документацията за обществената поръчка. 

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и професионални 

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 
 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП 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 процедурата, комисията 
установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 
констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участника "ГАРАНТ 90 – ЦОНЕВ И СИЕ" ООД 
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 
15.05 часа на 21.05.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 14.06.2018 
г. от 10:00 часа. 

 

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

На 14.06.2018 г. от 10.00 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: 

 

8. Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

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

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 
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 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 еЕЕДОП; 

 еЕЕДОП е подписан с електронни подписи от Изпълнителния директор, Прокуриста 

и членовете на Съвета на директорите; посочените лица съответстват на данните вписани в 

Търговски регистър; 
Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

В Част II, раздел Б на еЕЕДОП за представителите на икономическия оператор: Борислав 

Борисов – Прокурист, Цветелина Гигова – Член на Съвета на директорите и Светла Руева – 

Член на Съвета на директорите са посочени дати на раждане – 24.04.2018 г. и за трите лица. 

Така посочената дата на раждане на всяко от лицата води до извод за липса на дееспособност за 

подписване на представения еЕЕДОП. Участникът следва да посочи коректни данни относно 

датата на раждане на всяко от лицата. 
 

 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 еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - 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 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

В Част III, раздел Г на еЕЕДОП е маркиран отговор „ДА“ в поле „Прилагат ли се 
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 
документацията за обществената поръчка?“. Едновременно с това в поле „Опишете 
предприетите мерки“ са декларирани следните обстоятелства: „“Пътинженеринг – М“ АД 
декларира, че: 1.Не е свързано лице, по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на 
ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, с други участници в обществената поръчка; 2. Не е лице по чл. 3, 
т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); 3. Няма присъда 
за  престъпления по чл. 194 –208, чл.213а - 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 260 от НК и присъда за 
престъпления, аналогични на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или 
трети страни; 4. Няма свързаност по смисъла на §2, т. 44 от ДР на ЗОП между участниците 
в процедурата; 1. Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 2. Не е 
свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; 3. Не попада в 
изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); 4. Не е свързано лице с друг 
участник в същата процедура.“  
На официалната интернет страница на АОП в рубриката „Въпроси и отговори“ на адрес:  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912342&_dad=portal&_schema=PORTAL е 
дадено разяснение за предоставяне на информация в еЕЕДОП, относно националните основания 
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за отстраняване: „Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за 
отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални 
основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор 
„да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално 
предприетите мерки за надеждност. Националните основания за отстраняване следва да 
бъдат посочени от възложителя в документацията за участие. За тях не е предвидено да 
бъдат описани в образеца на ЕЕДОП, подготвен от възложителя, независимо дали е на хартия 
или в електронен вид.“ 
Декларираните по избрания от участника начин данни имат противоречив характер – от една 
страна е посочено, че за участника се прилагат специфичните национални основания за 
изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената 
поръчка, а от друга е посочено с изричен текст за всяко от тези основания, че не се прилагат 
за участника.  
Във връзка с горното, в случай че за участника не са налице съответните национални основания 
за отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за настоящата обществена 
поръчка, в Част III, раздел Г на еЕЕДОП в поле „Прилагат ли се специфичните национални 
основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за 
обществената поръчка?“, следва да бъде маркиран отговор „НЕ“, който се отнася за всички 
обстоятелства, посочени от Възложителя.  
 

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

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=2965, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 002249 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2018 г. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

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

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени 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 трета категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 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, 

поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани осем дейности по изпълнение на 

строителство, свързано с рехабилитация/основен ремонт/ремонт на улична мрежа с обща 

дължина, надвишаваща минимално изискващата се в обявлението и документацията, в 

заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника. 

 Деклариран е ръководния състав от три технически правоспособни лица, 

отговорни за изпълнението на строителството, съответстващи на изискваните от Възложителя 

позиции; 
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Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - за техническия 

ръководител е деклариран професионален опит от 3 години, 1 месец и 2 дни на длъжност 

„Инженер ПТО“, като е посочен професионален опит като технически ръководител в 

изпълнението на сходни с предмета на поръчката обекти. Изискването на Възложителя е – 

професионален опит по специалността (т.е. като технически ръководител) - минимум 2 (две) 

години. Тъй като заеманата длъжност на посоченото лице, описана в ЕЕДОП и за която е дадена 

информация за период на изпълнение, не е на технически ръководител, а за декларираните 

обекти, на които е изпълнявал дейността технически ръководител не са посочени периоди, 

комисията е възпрепятствана да направи проверка относно съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и в частност – дали предложеният експерт е 

изпълнявал функциите на технически ръководител за период от минимум 2 (две) години. 
 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че 

притежава валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството, съгласно 

ISO 9001:2008 и сертификат за внедрена система за управление на околната среда, съгласно ISO 

14001:2004 с обхват на сертификация и на двата сертификата – „Изпълнение на 

инфраструктурно строителство, ремонт, рехабилитация и поддържане на пътища и 

магистрали, мостове и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около 

тях. Хидротехническо строителство. Изграждане и поддържане на водопроводни и 

канализационни мрежи; пречиствателни станции за питейни и отпадни води и съоръжения, 

помпени станции, безтраншейно полагане на тръби. Изграждане на газопреносни мрежи; 

кабелни и осветителни, електрически и телекомуникационни мрежи и системи. Промишлено и 

гражданско строителство. Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване 

на депа за отпадъци. Инженеринг и проектиране на цитираните по-горе дейности. Дейности 

по строителство и ремонт на пътища и съоръжения, поддържане (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на пътища). 

Производство и продажба на инертни материали. Производство и продажба на 

асфалтобетонови смеси. Всички видове услуги със строителна техника и автотранспорт“. 

Обхватът им съответства на изискванията на обявлението и документацията за обществената 

поръчка. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 
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 еЕЕДОП 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.  

 

9. Участник „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД 
При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

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

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 
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 икономическият оператор се представлява и управлява от Управител – Цветан 

Йорданов Кордев, съгласно данните вписани в Търговски регистър; еЕЕДОП е подписан с 

електронен подпис от Управителя - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 
 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 еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - 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 други специфични национални основания за 

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

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП;  

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

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=13440, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 004483 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2018 г. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

 (по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - В част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност в 

строителството” със застрахователна сума 300 000 лв., т.е. с покритие над минимално 

изискващото се за трета категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Посоченият размер на 

застрахователна сума отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: Участникът е 

декларирал, че застраховката е за първа категория строежи, а застрахователната сума е 300 000 

лв., която отговаря на изискването за минимална застрахователна сума за трета категория 

строежи – минимум 200 000 лв. (съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството, минималната застрахователна 

сума за строежи първа категория е 600 000 лв.). Налице е несъответствие между посочената 

първа категория строеж, за която е сключена застраховката, и декларираната застрахователна 

сума, поради което за комисията не е възможно да прецени, дали не е допусната техническа 
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грешка при попълване на еЕЕДОП и дали предоставената информация е коректна и вярна. 

Следва участникът да посочи коректна (вярна) информация относно това обстоятелство в част 

IV, раздел Б, на еЕЕДОП.  
 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани три дейности по изпълнение на 

строителство, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на 

участника. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

1. За декларирания обект „Ремонт и асфалтиране на улици и пътища в Община 

Етрополе“ посочените обеми на изпълнените дейности са в мерни единици за площ – квадратни 

метри. Изискването за обем изпълнени сходни дейности е в мерна единица за дължина – 

линейни метри. Поради това комисията е възпрепятствана да направи проверка относно 

съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор. 

2.  За декларирания обект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. 

Етрополе. Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе“ 

след направена справка на официалния сайт на Община Етрополе и на официалния сайт на 

Агенцията за обществени поръчки, са намерени следните обществени поръчки с предмет: 

 а). „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Рехабилитация на пътища и водопровод в 

населените места на Община Етрополе” с уникален номер в РОП 00099-2014-0001, като на 

адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=685119&newver=2 е публикувана 

информация за изпълнението на договора за обществена поръчка с посочен изпълнител „Път 

Проект Етрополе“ ДЗЗД и дата на приключване 14.07.2015 г. След проверка в Регистър 

БУЛСТАТ на адрес:  

http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-

ireports/frameset?__report=http%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%3A8081%2Fbulstat-

ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=176699276&__overwrite=true&__locale=bg&__s

vg=true&__designer=false ,се установи, че в „Път Проект Етрополе“ ДЗЗД участват следните 

дружества: „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД, „ВАС МИТ“ ЕООД и „ПЪТСТРОЙ-92“ АД.  В 

ЕЕДОП участникът е посочил като получател „ВАС МИТ“ ЕООД, но видно от обявлението за 

възложена поръчка и обявлението за изпълнението на договора за обществената поръчка, 

публикувани в РОП,  при изпълнението му не са участвали подизпълнители.  

б). „Избор на изпълнител на СМР по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в 

населени места на община Етрополе“ с уникален номер в РОП 00099-2014-0003, като на адрес: 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=685131&newver=2 е публикувана 

информация за изпълнението на договора за обществената поръчка с посочен изпълнител „Джи 

Пи Груп“ ООД и дата на приключване 13.08.2015 г. В обявлението за възложена поръчка и в 

обявлението за изпълнението на договора за обществената поръчка е посочено, че при 

изпълнението са участвали подизпълнители, без да са посочени кои са. 

Тъй като са налице две обществени поръчки с един и същ предмет, както и поради 

разминавания в декларираните данни от участника в еЕЕДОП (като включване на „Интегриран 

инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе“ в наименованието на обекта, което 
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не беше намерено в Регистъра на обществените поръчки; посочената дата на приключване, 

използване на подизпълнители при изпълнение), комисията е възпрепятствана да направи 

проверка относно съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за 

подбор.  

3. За декларирания обект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. 

Етрополе. Обособена позиция № 2: „Проектиране и авторски надзор (инженеринг) на 

водопроводна и канализационна мрежа на гр. Етрополе. Рехабилитация с обща дължина 1 200 

л.м. за Клонове 118, 120, 122, 125 и 126 от ВиК мрежа на гр. Етрополе.“ след направена 

справка на официалния сайт на Община Етрополе и на официалния сайт на Агенцията за 

обществени поръчки, е намерена обществена поръчка предмет: ”Открита процедура за избор 

на изпълнител на линейна инфраструктура, част от „Интегриран инвестиционен проект във 

водния сектор на гр. Етрополе“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реконструкция 

на вътрешната ВиК мрежа на гр. Етрополе в определени участъци по булевардите „Руски“ и 

„Малък Искър“ и Обособена позиция 2 „Избор на изпълнител за дейностите по проектиране, 

строителство и авторски надзор(инженеринг) на водопроводна и канализационна мрежи на 

гр. Етрополе“, с уникален номер в РОП 00099-2012-0015, а на адрес: 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=522201&newver=2 е публикувано 

обявление за възложена поръчка, като за Обособена позиция № 2 за изпълнител е посочено 

ДЗЗД „Воден проект Етрополе”. След проверка в Регистър БУЛСТАТ на адрес: 

http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-

ireports/frameset?__report=http%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%3A8081%2Fbulstat-

ireports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=176446535&__overwrite=true&__locale=bg&__s

vg=true&__designer=false се установи, че във „Воден Проект Етрополе“ ДЗЗД участват следните 

дружества: „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД, „ВАС МИТ“ ЕООД и „ДОМИ 97“ ООД.  В обявлението за 

възложена поръчка е посочено, че при изпълнението не се предвижда да участват 

подизпълнители. В Регистъра на обществените поръчки няма публикувано обявление за 

изпълнението на договора за обществената поръчка. Освен това, като изпълнени дейности в 

еЕЕДОП участникът е посочил рехабилитация с обща дължина 1 200 л.м. за клонове от ВиК 

мрежата на гр. Етрополе, без да е уточнена рехабилитацията на водопровод, канализация или 

улична мрежа е. Поради това комисията не може да направи проверка, дали декларираните 

дейности са сходни с предмета на обществената поръчка. 
 

 Деклариран е ръководния състав от три технически правоспособни лица с 

необходимата компетентност, отговорни за изпълнението на строителството, съответстващи 

на изискваните от Възложителя позиции; 
Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - за специалиста 

„Контрол на качеството“ е деклариран професионален опит на длъжност технически 

ръководител строителство и опит като контрол на качеството на два обекта.  Изискването на 

Възложителя за професионалния опит е, както следва: за специалиста по контрол на качеството 

– професионален опит като специалист контрол на качеството – минимум 1 (една) година. Тъй 

като заеманата длъжност на посоченото лице не е специалист „Контрол на качеството“ или 

еквивалентна, а за декларираните обекти, на които е изпълнявал дейността контрол на 
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качеството не са посочени периоди, комисията не може да направи проверка за покриване на 

минимално изискуемия професионален опит от 1 (една) година.   

И за тримата експерти от посочения от участника технически персонал липсва 

деклариране на основни функции, съгласно изискванията, посочени в обявлението за 

обществената поръчка и на стр. 18 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 еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че 

притежава валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и 

сертификат за внедрена система за управление на околната среда. Посочени са данни за издател, 

валидност и обхват (и на двата сертификата: „Прилагане на система за управление в областта 

на цялостно изграждане на обществени, административни, жилищни и други сгради с 

прилежащата им инфраструктура. Изпълнение на инфраструктурни проекти и линейни 

мрежи. Изкопи, насипи, трасиране на терени, укрепване на изкопи и насипи, обратни насипи, 

отводняване на изкопи, трамбоване и уплътняване на терен. Рекултивация на депа за твърди 

битови отпадъци. Изграждане, реконструкция и ремонт на пътища и улици. Проектиране, 

доставка, монтаж и поддръжка на топлотехнически системи: отоплителни, вентилационни, 

климатични, газови. Търговия със съоръжения, материали и елементи за топлотехнически 

системи. Поддържане, ремонт и преустройство на газови уредби, съоръжения под налягане, 

технологични системи. Изграждане и поддръжка на BMS системи. Изпълнение на договори с 

гарантиран резултат (ЕСКО договори)“). 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - И за двата 

сертификата (за внедрена система за управление на качеството и за внедрена система за 

управление на околната среда) участникът е посочил един и същи номер на документа, а за 

системата за управление на околната среда е посочено удостоверение за внедрена система за 

контрол на качеството БДС EN ISO 9001:2015, което не отговаря на поставените в 

обявлението и документацията минимални изисквания. В еЕЕДОП участникът не е предоставил 

информация, че прилага система за опазване на околната среда, съгласно изискванията на 

Възложителя и следователно не доказва съответствието си с този критерий за подбор. 

Участникът следва да представи в еЕЕДОП коректна информация за наличието на внедрена 

система за управление на околната среда съгласно минималните изисквания на възложителя 

относно внедрена система за управление на околната среда, с посочване на уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа за регистрация, точно позоваване на документа, обхват на 

регистрация и период на валидност, като попълни изискуемите данни в полето с информация за 

достъпна безплатно информация в част IV, раздел Г на еЕЕДОП. 
 

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

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 еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 
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Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  
 

10. Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 
При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

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

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 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 еЕЕДОП; 
 еЕЕДОП е подписан с електронни подписи от Изпълнителните директори, 

Заместник-председателя на Съвета на директорите и членовете на Съвета на директорите; 

посочените лица съответстват на данните вписани в Търговски регистър; 
 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 еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - 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 други специфични национални основания за 

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

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП;  

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

професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.  

След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=267, се установи, че участникът притежава 

Удостоверение № ІІ-TV 003146 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта 

категория, като срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2018 г. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка.  

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

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност” 

със застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за трета 
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категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: Участникът не е посочил 

всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 6) и документацията 

за участие (стр. 17) са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на 

информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с 

този критерий, а именно: „За удостоверяване на поставеното изискване участниците 

попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 

точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно 

чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната 

дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката 

(обектите, предмет на поръчката са втора група, трета категория строежи).“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. 

Икономическо и финансово състояние, т.5) участникът би могъл да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ 

съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни в 

полето/ата за Код/Издаващ орган  данни за застрахователя, уеб адрес, номер на полица (или 

друг вид позоваване на документа), обхват (а именно – да става ясно, дали застраховката е за 

професионална отговорност на строителя) и данни за валидност на застраховката. 
 по отношение на техническите и професионални способности:  

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП са декларирани две дейности по изпълнение на 

строителство, свързано с рехабилитация и реконструкция на общински пътища, като всеки е с 

дължина, надвишаваща минимално изискващата се в обявлението и документацията, в 

заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника. 

 Участникът е декларирал, че разполага с технически персонал за изпълнение на 
поръчката с необходимата квалификация и професионален опит, като е посочил нужната 
информация в съответствие с изискванията на Възложителя; 

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може да 

представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на качеството и сертификат 

за внедрена система за управление на околната среда. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението (стр. 7 и 8) и 

документацията за участие (стр. 19) са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, съответствие с 

изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя 
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информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – 

посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно 

позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и „Забележка: 

Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда трябва да са 

валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или 

да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.“  

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП), участникът би могъл да 

посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като 

маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след това да попълни в полетата за 

Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на сертификатите (или друг вид 

позоваване на документа) обхват на регистрация, период на валидност. 
 

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

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 еЕЕДОП 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.  
 

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 „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 
 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА ВЪРШЕЦ“ ДЗЗД 
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 Участник „НАР“ ООД 
 Участник „БАКС 99“ АД 
 Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 
 Участник „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД 
 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

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 
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 14.06.2018 г. в 12:30 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: 
   А.Д. Т.* -  .........(подпис)*..................... 

 
   ЧЛЕНОВЕ:  

1. И. Д. И.* - .………(подпис)*…….…….. 

2. инж. К. П. Д.* -  .………(подпис)*…….…….. 

3. инж. И. Г. Г.* - …(подпис)*…………… 

4. И. Й. П.* - …….(подпис)*…………… 

5. инж. М. И. Д.* - …….(подпис)*…………… 

6. адв. А. С. В.* - …….(подпис)*…………… 

 

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


