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

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

e-mail: admin_varshetz@mail.bg  

www.varshets.bg  

 
       

  

        П Р О Т О К О Л  № 2 
 

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

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

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

„Ремонт на улици и тротоари в гр. Вършец“ 
                                                                                                                       
 

                Днес, 02.04.2018 г., в 11.30 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 проведе заседание на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане, 

оценка и класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка „открита 

процедура“ по реда на чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), назначена със 

Заповед № 175/ 20.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, в пълен редовен състав:  
 

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

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

счетоводител“ при Об.А.Вършец 

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

УОС  при Об. А. – Вършец 

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

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

                                                   

I. Комисията започна работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 

във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 

С писмо изх. № 70 00-120/21.03.2018 г. и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

Председателят на комисията е изпратил Протокол № 1 от дейността на комисията до всички 

участници в процедурата чрез куриерска услуга, като в същия ден документът е качен и на 

Профила на купувача по обособената електронна преписка на обществената поръчка. 

Съгласно обратните разписки, Протокол № 1 е получен от участниците, както следва: 

 Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД – на дата: 22.03.2018 г. 

 Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД – на дата: 22.03.2018 г. 

 Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД – на дата: 22.03.2018 г. 

 Участник „МИКРА – КМ“ ЕООД – на дата: 28.03.2018 г. 
 

В деловодството на Община Вършец са постъпили допълнителни документи от 

участниците, както следва: 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„МОНТРЕЙС“ ЕООД, гр. Монтана, 

ж.к. „Младост-1“, бл. 23, вх. Ж, ет. 

4, ап. 12 

70 00 - 127 26.03.2018 г. 09:58 

2 
„МИКРА - КМ“ ЕООД, гр. 

Ботевград, ул. „Илия Стоянов“ № 3 
70 00 - 138 02.04.2018 г. 10:52 

 

Постъпилите допълнително представени документи са предадени от Елка Николова 

Исаева, на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, на 
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Председателя на комисията, назначена със Заповед № 175/20.03.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, на 02.04.2018 г., за което е съставен протокол. 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи на 

участниците, като отвори пликовете по реда на постъпването им и установи следното: 
 

1.Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Списък на допълнително представените документи за участие в обществена поръчка 

с предмет „Ремонт на улици и тротоари в гр. Вършец“, в отговор на писмо с изх. № 70 00 – 

120/21.03.2018 г. от Председателя на комисията, определена от кмета на Община Вършец – в оригинал 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника – в 

оригинал; 

 Заверени копия на удостоверения за добро изпълнение на строителни обекти от 

предишни възложители с посочени в тях обеми на строителните дейности, покриващи 

минималните изисквания на Възложителя 

 Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

 В Част III, Раздел Г на представения ЕЕДОП участникът е отстранил 

констатираната липса/несъответствие, отразени в Протокол № 1, а именно: декларирал е липса 

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

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

липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП; 

 в Част IV, раздел В, т. 1а на представения ЕЕДОП участникът е отстранил 

констатираната липса/несъответствие, отразени в Протокол № 1, а именно: за всички от 

декларираните строителства е посочен обемът на изпълняваните дейности. В приложените 

удостоверения за добро изпълнение/референции също има посочени обеми. Така посочените 
сходни строителни дейности са с обем, надвишващ минимално изискващия се в обявлението и 

документацията, поради което участникът покрива поставения от Възложителя критерий за 

подбор по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 
 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 точни указания, едновременно 

с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 

така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 

критерии за подбор, участникът е представил ЕЕДОП, в който са отстранени всички 

пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално представената от него 

оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него ЕЕДОП и 

относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта 

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура критерии за подбор, комисията намира, че в представената от 

„МОНТРЕЙС“ ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените 

критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника  „МОНТРЕЙС“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 
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2.Участник „МИКРА - КМ“ ЕООД 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Участникът е представил нов 

ЕЕДОП. 

След проверката му, комисията констатира следното: 

2.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в Част III, Раздел „Г“ на 

представения от него ЕЕДОП, а именно:  „в Част III, раздел Г на ЕЕДОП е маркиран отговор 

„НЕ“ в поле „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?“. Едновремено с 

това е маркиран отговор „НЕ“ и в поле „В случай, че се прилага някое специфично национално 

основание за изключване, икономическия оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива?“. Участникът не е декларирал наличието или липса на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, наличие или липса на присъди за 

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

липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП, съгласно изискванията, посочени на 

стр. 12 от документацията за участие.“ 
 

В представения нов ЕЕДОП, по отношение на това обстоятелство, се констатира следното: 
 В Част III, раздел Г на ЕЕДОП само е маркиран отговор „НЕ“ в поле „Прилагат ли се 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка?“. Санирано е несъответствието, констатирано в 

Протокол № 1, като в поле „В случай, че се прилага някое специфично национално основание за 

изключване, икономическия оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя 

инициатива?“ няма маркиран отговор.  

 Не е отстранена обаче следната липса/несъответствие: „Участникът не е декларирал 

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

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

217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК, наличие или липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 

44 от ДР на ЗОП, съгласно изискванията, посочени на стр. 12 от документацията за 

участие.“ 

В Протокол № 1 комисията точно и недвусмислено е посочила на участника 

наличието, респ. липсата на кои обстоятелства като основание за изключване, 

предвидени в националното законодателство трябва да впише във въпросното поле на 

ЕЕДОП, като е направила съответната препратка към документацията за участие.  
С условията, утвърдени от Възложителя в документацията за участие, в Част Втора, 

Раздел I „Изисквания към участниците“, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е 

подчертано, че: 

(1) т.2.1.1. „От процедурата се отстранява участник, който е осъден с влязла в сила 

присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление по смисъла на чл. 108 а) от НК; 

престъпление по смисъла на чл. 159 а)- 159 г) от НК; престъпление против трудовите права 

на гражданите, по чл. 172 от НК; престъпление против младежта, по смисъла на чл. 192а от 

НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;  престъпление против 

стопанството по чл. 219 - 252 от НК; престъпление против финансовата, данъчната или 

осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК; подкуп по чл. 

301 - 307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; 

престъпление против народното здраве и против околната среда, по смисъла на чл. 352-353е 

от НК. Същото е аналогично и основано на разпоредбите на чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените състави на 

престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели А – В на Част III от ЕЕДОП, 

следва логичния извод, че именно в първото от полетата на обсъждания Раздел Г от тази част на 

ЕЕДОП, икономическия оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за 

задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с престъпленията, посочени в 
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съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК. Още повече, че в 

документацията за участие същото е указано на стр. 9 и стр. 12. 

(2) т. 2.1.13. (респ. т. 2.5.6.) „Забрана за участие в процедурата има и за лица, за които 

са налице обстоятелствата, съгласно чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици , освен ако не са налице 

изключенията по чл. 4 от същия закон.“  

(3) т. 2.5.5. „Възложителят отстранява от процедурата участници, които са свързани 

лица“ 

В допълнение следва да се има предвид и обстоятелството, че всяко едно от 

горепосочените изисквания, освен поставено от Възложителя в документацията за участие в 

процедурата като основание за отстраняване е такова и по силата на цитираните по-горе 

императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 107, т. 1, предл. второ от ЗОП, във 

връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, респ. чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 

11 от ЗОП, с оглед което и предвид констатираните пропуски в тази част на разглеждания 

ЕЕДОП, еднозначно и по неподлежащ на тълкуване начин е указала и изискала от 

„МИКРА - КМ“ ЕООД да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 

 

Независимо от указанията дадени на участника в Протокол № 1 по реда на чл. 54, ал. 8 от 

ППЗОП, ставащи по този начин задължителни за него, в новопредставения ЕЕДОП само е 

маркиран отговор „НЕ“ че по отношение на него не се прилагат специфични национални 

основания за изключване, без да е конкретизирано нито едно от въпросните основания и по този 

начин не са спазени изискванията, обективирани от Възложителя в Част Втора, Раздел I 

„Изисквания към участниците“, т. 2.1.1., т. 2.1.13. (респ. т. 2.5.6.) и т. 2.5.5. от документацията 

за участие. 
С оглед посоченото, едновременно отчитайки и факта, че на етапа на провеждане на 

процедурата, единственият законосъобразен, допустим и възможен за комисията начин да 

установи/приеме налице ли са или не съответните основания за отстраняване от 

процедурата, е посредством възприемане на декларирането от самите тях на всяко от 

изискуемите обстоятелства, относими към личното им състояние, несъмнена съответно е и 

съществеността на коректното и точно попълване на въпросните данни, с оглед 

създаването на относителна за Възложителя гаранция, че дейностите по предмета на 

поръчката ще се извършват от лица, отговарящи на нормативните изисквания и на 

поставените от самия Възложител условия за допустимост. С оглед на това, некоректно 

попълнения ЕЕДОП и предвид констатираните пропуски в тази му част , безспорно видно 

е препятствана възможността на помощния орган за обективна и реална преценка 

съответства ли участника на посочените условия за лично състояние. 

Тук е мястото да се посочи още и това, че разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП 

изисква „При изготвяне на офертата си всеки участник да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия“. Имайки предвид, че горепосочената норма е 

императивна, всеки участник е длъжен при участие в съответната възлагателна 

процедура по ЗОП да се съобрази с това законово изискване, респ. със задължителния 

характер на влязлата в сила документация за участие и определените в нея изисквания на 

Възложителя.  

От друга страна, правото на участниците да получат указания по чл. 54, ал. 8, във 

връзка с ал. 7 от ППЗОП и да представят нов ЕЕДОП и/или други документи се реализира 

еднократно, а не до отстраняване на несъответствието, поради което не е възможно 

повторно изискване на декларация, относима към обсъжданите по-горе основания за 

изключване на икономическия оператор. 

Предвид изложеното и с оглед констатациите, че от страна на „МИКРА - КМ“ 

ЕООД липсва съобразяване с горецитираната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, както и 

с условията за допустимост, одобрени от Възложителя за целите на настоящата 

процедура, комисията намира, че участникът не може да има правни очаквания 
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офертата му да бъде приета за съответстваща на предварително обявените условия на 

поръчката.  

 Така констатираното нарушение, според комисията е от категорията на 

съществените, с оглед което участникът следва да бъде предложен за отстраняване от 

по-нататъшно участие в процедурата. 
 

2.2. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в Част IV, Раздел В на 

представения от него ЕЕДОП, а именно: „за специалиста – координатор по безопасност и здраве 

и специалиста по контрол на качеството само е декларирано, че притежават повече от две 

години професионален опит. За всички специалисти е посочен професионален опит в 

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

професионалният опит да не е в сходни обекти, а както следва: за техническия ръководител – 

професионален опит като технически ръководител минимум 3 (три) години; за специалиста по 

контрол на качеството – професионален опит с сферата на контрол на качеството – минимум 2 

(две) години; за специалист координатор по безопасност и здраве – професионален опит на 

длъжност КБЗ или еквивалентна – минимум 2 (две) години. И за тримата експерти от 

ръководния състав липсва деклариране на професионален опит с посочване на месторабота, 

период, длъжност и основни функции, съгласно изискванията посочени в обявлението за 

обществената поръчка и на стр. 16 от документацията за участие. Поради това комисията е 

възпрепятствана да направи проверка относно съответствието на участника с поставения от 

Възложителя критерий за подбор.“ 
 

В представения нов ЕЕДОП, по отношение на това обстоятелство, се констатира следното: 
 Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 

и с изискванията на документацията за участие, като коректно е попълнил изискващата се 

информация по отношение на предложения експертен състав – деклариран е професионалния 

опит на експертите с посочване на месторабота, период, длъжност и основни функции. В тази 

връзка е налице съответствие на участникя с поставения от Възложителя критерий за подбор. 
 

2.3. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в Част IV, Раздел Г на 

ЕЕДОП, а именно: „в Част IV, раздел Г на ЕЕДОП са посочени БДС EN ISO 9001:2008/2015, 

съответно БДС EN ISO 14001:2005/2014. Не са посочени номера на сертификатите, обхватът им, 

органът, който ги е издал, периода на валидност, както и в случай, че съответният документ е на 

разположение в електронен формат, не е посочен уеб адрес, орган или служба, издаващи 

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

17-18 от документацията за участие. Поради това комисията е възпрепятствана да направи 

проверка относно съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за 

подбор.“ 
 

В представения нов ЕЕДОП, по отношение на това обстоятелство, се констатира следното: 
 В Част IV, Раздел Г на ЕЕДОП са посочени два сертификата, както следва: 

- Цитиран е регистрационен номер на валиден сертификат за качество, съответстващ на 

стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015, с обхват на приложение: „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.“; 

- Цитиран е регистрационен номер на валиден сертификат за система за опазване на 

околната среда, съответстващ на стандарт БДС EN ISO 14001:2005/2015, с обхват на 

приложение: „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.“ 
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Съгласно поставените от Възложителя критерии в обявлението и документацията за 

участие – т. 3.3. и т. 3.4. от критериите за подбор – Минимални изисквания за технически и 

професионални способности на участника, описани както следва:  

 „Участникът следва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана 

съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент или други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват строителство, 

сходно с предмета на поръчката.“ (т.3.3.) 
 

 „Участникът следва да прилага система за опазване на околната среда, 

сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент или други 

доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват 

строителство, сходно с предмета на поръчката.“ (т.3.4.) 
 

Предмет на настоящата поръчка е „Ремонт на улици и тротоари“. В т. 3.1. от критериите за 

подбор в документацията за участие е дадено указание какво следва да се разбира под 

идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка строителство, а именно: 

„Под идентично или сходно с предмета ………. на поръчката се разбира строителство 

по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт и/или еквивалентна 

дейност на улични и/или пътни настилки ……..  и тротоарни настилки ……………“. 
 

Съгласно горното, предмета и обхвата на поръчката са недвусмислено дефинирани и 

комисията счита, че тъй като участникът не се е възползвал от възможността по чл. 33 от ЗОП 

да поиска разяснения по условията или документацията, същият е запознат с изискванията на 

Възложителя относно условията за допустимост, изискванията към личното състояние и 

поставените критерии за подбор. 

Видно от така декларирания обхват на сертификатите в ЕЕДОП на участника, същите са с 

различна област на приложение и не попадат в предметния обхват на настоящата обществена 

поръчка, тъй като сред изброените дейности липсват каквито и да са строителни дейности 

(строителство, изграждане, ремонт, реконструкция, рехабилитация, поддръжка или 

еквивалентни дейности) на пътища и/или улици и/или пътни/улични настилки. 
 

Във връзка с горните констатации, комисията счита, че участникът не отговаря на 

критериите за подбор, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка в 

част „Технически и професионални способности“ и предварително обявените условия по 

поръчката. 
 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията не допуска 

участника „МИКРА – КМ“ ЕООД до разглеждане на техническото му предложение. 

 

Всички гореобсъдени обстоятелства, както на самостоятелно основание, така и в 

тяхната съвкупност обосновават предложението на комисията, отправено до 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 

107, т. 1, предложение първо от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗОП; чл. 54, 

ал. 1, т. 1; чл. 107, т. 4 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП; чл. 107, т. 1, предложение второ 

от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 
 

II. В обобщение, въз основа на така направените констатации и обосновани от нея 

изводи по отношение съответствието на представените от участниците документи, 

относими към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за 

целите на настоящата процедура в обявлението и документацията за участие, комисията 

прие за установено и взе следните решения: 

 

1. Участник „МИКРА - КМ“ ЕООД 

Комисията единодушно реши участник „МИКРА – КМ“ ЕООД да не бъде допуснат 

до разглеждане на техническото му предложение, на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП. 

Комисията предлага на Възложителя участникът „МИКРА – КМ“ ЕООД да бъде 

отстранен от участие в процедурата, на основание:  чл. 107, т. 1, предложение първо от 
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ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗОП; чл. 54, ал. 1, т. 1; чл. 107, т. 4 във 

връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП; чл. 107, т. 1, предложение второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, 

т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 101, ал. 5 от ЗОП и въз основа на основанията и 

мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

Мотиви за отстраняване: 

 Участникът не отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към личното 

състояние на участниците, изразяващи се в следното: 

- Установено неизпълнение на въведените от Възложителя условия за деклариране от 

страна на икономическия оператор, че спрямо него са/не са налице основанията за 

задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и обстоятелствата за свързаност 

по смисъла на чл. 101, ал. 11 от ЗОП и регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, водещи до сработване на санкционните норми 

на чл. 54, ал. 1, т. 1, чл. 107, т. 4 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, респ. на чл. 107, т. 1, 

предложение второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

 Участникът не отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, като не 

покрива утвърдените за целите на настоящото възлагане минимални изисквания за технически 

и професионални способности, изразяващи се в следното: 

- Констатирана липса на съответствие на декларирания в ЕЕДОП на участника обхват 

на сертификатите за прилагане на системите за управление на качеството и опазване на 

околната среда, като същите са с различна област на приложение и не попадат в предметния 

обхват на настоящата обществена поръчка, тъй като сред изброените дейности липсват каквито 

и да са строителни дейности (строителство, изграждане, ремонт, реконструкция, рехабилитация, 

поддръжка или еквивалентни дейности) на пътища и/или улици и/или пътни/улични настилки. 

 

2. Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

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

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

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

процедурата, а именно разглеждане на техническото му предложение. 

 

3. Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД 

Комисията единодушно реши, че за участникът „МОНТРЕЙС“ 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, а именно разглеждане на техническото му предложение. 

 

4. Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 

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

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

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

процедурата, а именно разглеждане на техническото му предложение. 

 
 

III. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 

документите, формиращи техническото предложение на допуснатите до този етап 

участници в процедурата, за съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката, описани в Раздел IV. Съдържание на офертата от документацията за участие; 

изискванията на Техническата спецификация и действащите нормативни документи и 

стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, предмет на 

поръчката. На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията проверява дали същото е 

подготвено и представено в съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за 

участие в процедурата и техническата спецификация. При проверката, комисията 

констатира следното: 
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1.Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Срок за изпълнение на СМР: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от получаване 

на възлагателно/и писмо/и от Възложителя за стартиране на съответните дейности, придружено 

от съответното/ите Техническо/и задание/я, включващо/и предвидения обхват и обем на 

изпълняваните дейности и приключва със съставянето и подписването на протокол/и за 

установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, придружени от 

съответните документи. 

2. Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително-монтажни работи – 1 (една) 

година. Предложеният гаранционен срок съответства на предвидения в чл. 20, ал. 4, т. 7 на 

Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

Участникът е представил декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – 

Приложение № 7  - в нея е посочил, че в част Техническо предложение има конфиденциална по 

отношение на търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от 

Възложителя. Тъй като Техническото предложение не попада в хипотезата на чл. 102, ал. 2 

от ЗОП, тоест не подлежи на оценка, комисията ще се съобрази с позоваването на 

конфиденциалност на участника.  

3. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

3.1. Етапи на изпълнение на СМР – представени са следните етапи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Описание на отделните етапи, последователност и технология на изпълнение на 

СМР –  

 

 

 

3.3. Организация за разпределение и обезпечение с технически ресурси –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно 

чл. 102, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно 

чл. 102, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно 

чл. 102, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП 
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3.4. Организация на строителната площадка –  

3.5.  

 

 

3.6. Организация и методи за осъществяване на контрол на качеството върху 

доставяните на обекта и влагани в строителството материали и продукти –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Организация на човешките ресурси за изпълнение на строителството –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Взаимодействие и комуникация между страните, имащи отношение към 

изпълняваните дейности по договора –  

 

 

 

 

3.9. Осигуряване на безопасност при работа, опазване на околната среда и контрол на 

социалното напрежение по време на СМР – участникът е описал мерки за  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно чл. 

102, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно чл. 

102, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП 

 

 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно 

чл. 102, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП 

 

 

 

 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно чл. 

102, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно чл. 

102, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно чл. 

102, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП 
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След обсъждане и анализ на изложената информация в предложението на участника, 

комисията излага следните мотиви и аргументи:  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с предварително обявените 

условия, както и с правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право. Предложението е изготвено в съответствие с изискванията 

на Техническата спецификация на Възложителя и съдържаща всички задължителни 

елементи, изискващи се в документацията за обществената поръчка. 

Описани са всички етапи на изпълнение, като  всеки  етап е декомпозиран на 

дейностите, включени в него. Включени са всички дейности и поддейности, необходими за 

изпълнението на предмета на обществената поръчка; налице е последователност и 

взаимовръзка между отделните етапи и между дейностите във всеки етап. Описана е 

технологията за изпълнение на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, 

като същата е съобразена с действащите технически норми и стандарти и с техническите 

спецификации.  
Предлаганият от участника подход и организация за изпълнение на строителството 

на поръчката съдържа: организация на строителната площадка, описание на 

техническите и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството, 

методите и организацията за контрол на качеството, организационна схема на 

взаимодействието между заинтересованите страни, начините за комуникация между 

участниците в строителния процес, мерки за осигуряване на безопасност при работа, 

опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение. Всички предложени 

мерки са съобразени със спецификата на конкретния строеж, приложими са и 

изпълнението им ще доведе до висока степен на постигане на търсените резултати. 

 

Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение 

на  „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД става ясно, че същото е изготвено при 

съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря 

напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на 

Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД да бъде допуснат до последващо участие в 

процедурата – отваряне на ценовото му предложение. 

 

2.Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД 

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Срок за изпълнение на СМР: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от получаване 

на възлагателно/и писмо/и от Възложителя за стартиране на съответните дейности, придружено 

от съответното/ите Техническо/и задание/я, включващо/и предвидения обхват и обем на 

изпълняваните дейности и приключва със съставянето и подписването на протокол/и за 

 

 

 

 

Заличена информация на основание декларирана конфиденциалност съгласно чл. 

102, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП 
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установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, придружени от 

съответните документи. 

2. Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително-монтажни работи – 2 (две) 

години. Предложеният гаранционен срок надвишава минимално предвидения в чл. 20, ал. 4, т. 7 

на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

3. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

3.1. Методология на работа 

3.2. Основни етапи на управление и изпълнение на поръчката – обособени  са етапите 

на изпълнението на договора, а именно: иницииране; планиране; изпълнение; контролиране; 

управление; приключване. За всеки от етапите са представени дейностите и задачите, включени 

в тях, съобразно технологичната им последователност. 

3.3. Технология на работа при извършване на строителните процеси – представена и 

технологията на изпълнение чрез разбивка на отделни строителни процеси и операции в своята 

технологична последователност на следните дейности: изкърпване на единични дупки в 

асфалтобетонови настилки с дебелина 4-6 см.; преасфалтиране на асфалтобетонови настилки; 

изграждане на тротоари с асфалтобетон; ремонт на тротоарни настилки с нови бетонови 

тротоарни плочи 40/40/5 см.; ремонт на съществуващи и доставка и монтаж на нови бетонови 

бордюри 50/35/18 см. Отчетени са особеностите на предвидените дейности съобразно 

изискванията на техническата спецификация. 

3.4. Ангажираност и организация на материални и човешки ресурси – дефинирани са 

участниците в строителния процес, посочени са отговорностите и пълномощията на членовете 

на ръководния екип, ангажиран с изпълнението на поръчката – технически ръководител, 

отговорник по контрол на качеството, координатор по безопасност и здраве. Представени са 

организационните връзки и взаимодействията между членовете вътре в екипа, начина на 

субординация и контрол. Вменените ангажименти съответстват на професионалната 

квалификация на посочените експерти и на длъжността, която ще заемат при изпълнение на 

поръчката. 

3.5. Контрол и управление 

3.5.1. Комуникация между страните по договора – предвидени са работни срещи 

между представители на Изпълнителя и Възложителя и вътрешни срещи между членовете на 

екипа на Изпълнителя. Взаимодействието с Възложителя ще се извършва на всеки един етап от 

изпълнението, чрез лицето за контакт, определено от Изпълнителя, в случая техническия 

ръководител. Участникът ще се съобразява и с изискванията и предписанията на всички други 

външни общински и държавни контролни органи, както и експлоатационни дружества, стига да 

не са в противоречие с нормативна уредба и в ущърб на Възложителя. 

3.5.2. Основни нормативни изисквания – цитирани са основните нормативни 

документи, имащи отношение към спецификата на дейностите, предмет на обществената 

поръчка, изискванията на които участникът ще спазва по време на строителството. 

3.5.3. Контрол по качеството – участникът спазва твърди правила за избор на 

доставчик и използване на материалите. Ще бъдат влагани само материали с доказано качество 

и придружени от сертификати за качество и декларации за експлоатационни показатели. 

Предварително ще бъдат съгласувани с Възложителя материалите и продуктите, които ще се 

влагат в строителството по вид, качество, технически параметри, тегло, здравина, произход и 

количества в съответствие с техническата спецификация. Предвижда се постоянен контрол по 

време на изпълнение на строително – монтажните работи на обекта от техническия ръководител 

и отговорника по качеството. 

3.5.4. Контрол по безопасни и здравословни условия на труд – участникът прилага 

разработена политика за здравословни и безопасни условия на труд, която е част от вътрешно 

разработена интегрирана система за управление в дружеството и включва следното: вменени 

задължения на работещите да спазват установените правила за здравословни и безопасни 

условия на труд, гарантирайки собствената си безопасност и тази на всички лица, заети в 

съответната дейност; провеждане на инструктажи и обучения; използване на подходящо 
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работно облекло, при необходимост и лични предпазни средства; провеждане на предварителни 

медицински прегледи, съобразно характера на извършваната дейност и конкретните условия на 

труд; бърза и адекватна реакция при настъпване на тежки или животозастрашаващи травми и 

др. 

3.5.5. Предложени мерки за опазване на околната среда - предложени са мерки за 

намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, които ще бъдат приложени по 

време на строителството, като за всяка мярка е посочен периодът на изпълнение и очаквания 

резултат. Същите са отнесени към потенциалните въздействия, обхващащи следните аспекти на 

околната среда: емисии на вредни газове; прах, шум; растителност; почви; води; строителни 

отпадъци.  

3.5.6. Мерки за намаляване на затрудненията на населението – посочени са следните 

мерки за контрол на социалното напрежение – създаване на временна сигнализация и 

организация на движението за обезпечаване безконфликтното движение по време на 

строителството; провеждане на разяснителни срещи с непосредствено засегнатото от 

строителството местно население; преустановяване на работата в часовете за почивка; омокряне 

на строителната площадка за намаляване на запрашеността при необходимост и др. 

 

След обсъждане и анализ на изложената информация в предложението на участника, 

комисията излага следните мотиви и аргументи:  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с предварително обявените 

условия, както и с правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право. Предложението е изготвено в съответствие с изискванията 

на Техническата спецификация на Възложителя и съдържаща всички задължителни 

елементи, изискващи се в документацията за обществената поръчка. 

Описани са всички етапи на изпълнение, като  всеки  етап е декомпозиран на 

дейностите, включени в него. Включени са всички дейности и поддейности, необходими за 

изпълнението на предмета на обществената поръчка; налице е последователност и 

взаимовръзка между отделните етапи и между дейностите във всеки етап. Описана е 

технологията за изпълнение на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, 

като същата е съобразена с действащите технически норми и стандарти и с техническите 

спецификации.  
Предлаганият от участника подход и организация за изпълнение на строителството 

на поръчката съдържа: организация на строителната площадка, описание на 

техническите и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството, 

методите и организацията за контрол на качеството, организационна схема на 

взаимодействието между заинтересованите страни, начините за комуникация между 

участниците в строителния процес, мерки за осигуряване на безопасност при работа, 

опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение. Всички предложени 

мерки са съобразени със спецификата на конкретния строеж, приложими са и 

изпълнението им ще доведе до висока степен на постигане на търсените резултати. 

 

Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение 

на  „МОНТРЕЙС” ЕООД става ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на всички 

поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително 

обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на възложителя и съдържа 

всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„МОНТРЕЙС“ ЕООД да бъде допуснат до последващо участие в процедурата – отваряне 

на ценовото му предложение. 

 
 

3.Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 
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1. Срок за изпълнение на СМР: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от получаване 

на възлагателно/и писмо/и от Възложителя за стартиране на съответните дейности, придружено 

от съответното/ите Техническо/и задание/я, включващо/и предвидения обхват и обем на 

изпълняваните дейности и приключва със съставянето и подписването на протокол/и за 

установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, придружени от 

съответните документи. 

2. Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително-монтажни работи – 1 (една) 

година. Предложеният гаранционен срок съответства на предвидения в чл. 20, ал. 4, т. 7 на 

Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

3. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

3.1. Представяне на участника 

3.2. Обхват на поръчката 

3.3. Етапност, технология на изпълнение и последователност на строителните процеси 

3.3.1. Етапи на изпълнение  

3.3.2. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката - предвидени са 

следните три етапа: 

 Етап I – Подготвителни дейности – включва следните дейности: откриване на 

строителна площадка; мобилизация на ресурсите за изпълнение на обекта; съгласуване с 

възложителя на депа за строителни отпадъци и временни депа за материали; уточняване 

кадастъра на наличните подземни и надземни комуникации; въвеждане на временна 

организация на движението; направа на временно строителство; почестване на пътното трасе 

(строителната площадка); геодезически дейности при необходимост 

 Етап II – Строително – монтажни работи   

 Етап III – Предаване на обекта от Изпълнителя на Възложителя, подписване на 

окончателен приемо-предавателен протокол – предвидени са следните дейности: окончателно 

почистване на строителната площадка; демонтаж на временни и санитарни съоръжения; 

демобилизация на оборудване и механизация; премахване сигнализацията на временната 

организация на движението; подготовка на необходимите документи (заверена екзекутивна 

документация, комплект документи по Наредба №3/2003 г., сертификати и декларации за 

съответствие на материалите и оборудването; протоколи от изпитвания, издаване на становища 

от контролни органи); предаване на обекта с приемо – предавателен протокол, съпроводен с 

подробна количествена сметка 

3.3.3. Технология на изпълнение на СМР – представена е технологията на 

изпълнение на следните видове СМР – изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови 

настилки; преасфалтиране на асфалтобетонови настилки; изграждане на тротоари с 

асфалтобетон; ремонт на тротоарни настилки с нови бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см; 

ремонт на съществуващи и доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 50/35/18 см. Същата е 

съобразена с изискванията на техническата спецификация и действащите нормативни 

документи, приложими за дейностите, предмет на поръчката. 

3.3.4. Последователност на извършване на СМР – след откриване на строителната 

площадка и извършване на подготвителните реботи от Етап I, в случай на съвкупност на 

дейности от Етап II в един участък, ще се спазва следната последователност: ремонт на 

съществуващи и доставка и монтаж на нови бордюри; ремонт на тротоарни настилки с нови 

бетонови плочи; изграждане на тротоари с асфалтобетон; изкърпване на единични дупки в 

асфалтобетонови настилки; преасфалтиране на асфалтобетонови настилки. Бригади ще работят 

едновременно на няколко участъка с цел по-бързо приключване на СМР на обекта, при 

стриктно спазване мерките за безопасност и при постоянен лабораторен контрол на 

изпълняваните дейности. 

3.4. Организация и подход на изпълнение на СМР 

3.4.1. Организация на строителната площадка – описани са организационните 

дейности, свързани с определяне местата на постоянни и временни лагери на работници и 

техника, площадки за депониране на отпадъци и складиране на материали, охрана и 
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пропускателен режим на обекта; пътища за влизане и излизане от обекта; мерки за безопасност; 

план за предотвратяване и ликвидиране на пожари; план за предотвратяване и ликвидиране на 

аварии; план за евакуация; оценка на риска и др. 

3.4.2. Взаимодействие и комуникация между участниците в строителството – 

дефинирани са участниците и техните функции; предвидено е комуникацията между 

Възложител и Изпълнител да се осъществява по един от следните начини или в комбинация 

между тях: официална кореспонденция (чрез куриер, по пощата, по факс, по електронна поща); 

за въпроси от оперативен порядък или нетърпящи отлагане – по телефон. Предвидено е 

провеждането на следните срещи – след подписване на договора; седмична среща, непланирани 

срещи, по всяко време по искане на Възложителя. 

3.4.3. Отговорен технически персонал – описани са отговорностите на ключовите 

експерти – технически ръководител, специалист – контрол на качеството, специалист – 

координатор по безопасност и здраве. 

3.4.4. Работна сила – предвижда се сформирането на специализирани 

пътностроителни бригади с техническо ръководство, оборудвани с необходимата механизация, 

техника и транспорт. Броят на работниците ще е в зависимост от обема на възложените 

дейности, като е декларирана готовност за свикване и на допълнителен брой работници.  

3.4.5. Технически ресурси – описана е наличната строителна техника – за земни 

работи, за асфалтополагане, за уплътняване, за фрезоване; за почистване и изсичане на храсти и 

дървета; транспортна и подемна техника; специализирано геодезическо оборудване; 

дружеството разполага и с три производствено – технически бази и три кариери;  

3.5. Методи за контрол на качеството 

3.5.1. Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството 

при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материалите и други продукти за 

строежа – с тази мярка се гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или 

други изделия, имащи явни или скрити дефекти 

3.5.2. Акредитирана строителна лаборатория за изпитване на строителни материали и 

асфалтобетонови смеси – участникът ще осигури собствената си акредитирана строителна 

лаборатория или други независими лаборатории при необходимост за обезпечаване на всички 

изискуеми и/или допълнително изискани лабораторни изпитвания на материалите и 

предвидените СМР 

3.5.3. Техническо лабораторно оборудване – акредитираната лаборатория притежава 

следните групи лабораторно оборудване, специализирана измервателна и контролна техника – 

геодезическо оборудване; оборудване за изпитване на минерални материали; оборудване за 

изпитване на асфалтобетон, битум и земна основа 

3.5.4. Обектова строителна лаборатория и контрол на качеството – за осъществяване 

на постоянен лабораторен контрол „ин ситу“ се предвижда на обекта да бъде организира 

обектова лаборатория за вземане на проби от минерални материали; вземане на ядки от 

новоположена асфалтобетонова смес; окачествяване и наблюдение на технологията на полагане 

на асфалтови смеси, уплътняване на земна основа, скален материал и асфалтобетон;  

3.6. Мерки, гарантиращи осигуряването на безопасност на работа – идентифицирани са 

редица мерки за безпроблемно прилагане на ЗБУТ, като: идентифициране на опасностите, 

оценка на риска и неговото овладяване; ангажираност за предотвратяване на нараняванията и 

заболеваемостта; прилагане на обща политика за превантивност; организация за проследяване, 

регистриране, отчитане и анализиране на трудовите злополуки; създаване и поддържане на 

схема за наблюдение и контрол по изпълнение на планираните мерки; осигуряване на лични 

предпазни средства, инструктиране и обучение на персонала; режими на труд и почивка при 

работа, съобразена с натоварването и др.  

3.7. Мерки за опазване на околната среда – предложени са мерки за намаляване на 

отрицателното влияние върху околната среда, които ще бъдат приложени по време на 

строителството и са отнесени към потенциалните въздействия, обхващащи следните аспекти на 

околната среда: атмосферен въздух; почви; води; биоразнообразие; отпадъци; шум 

3.8. Мерки, гарантиращи контрол на социалното напрежение по време на СМР – 

направена е оценка на социалното въздействие на изпълнението на строителството върху 
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живота в населеното място и са предложени следните мерки за намаляване на затрудненията на 

населението – ежедневно извозване на отпадъците, акумулирани от  изпълняваните 

демонтажни, изкопни и ремонтни дейности; предпазване на околните територии и имоти от 

евентуални вредни последици; съобразяване на работното време на машините с часовете за 

почивка; информиране на населението за предстоящи дейности и промяна в организацията на 

движение; депониране на инертни материали на предварително съгласувани временни 

площадки така, че да не се затруднява движението на пешеходци и превозни средства; 

сигнализиране на работните участъци, планиране и съгласуване на транспортни графици; 

последователно изпълняване на асфалтовите работи първо в едната, а после в другата лента за 

осигуряване на безпрепятствено придвижване; избягване на ненужно паркиране на техника и 

складиране на оборудване и материали извън границите на строителната площадка. 
 

След обсъждане и анализ на изложената информация в предложението на участника, 

комисията излага следните мотиви и аргументи:  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с предварително обявените 

условия, както и с правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право. Предложението е изготвено в съответствие с изискванията 

на Техническата спецификация на Възложителя и съдържаща всички задължителни 

елементи, изискващи се в документацията за обществената поръчка. 

Описани са всички етапи на изпълнение, като  всеки  етап е декомпозиран на 

дейностите, включени в него. Включени са всички дейности и поддейности, необходими за 

изпълнението на предмета на обществената поръчка; налице е последователност и 

взаимовръзка между отделните етапи и между дейностите във всеки етап. Описана е 

технологията за изпълнение на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, 

като същата е съобразена с действащите технически норми и стандарти и с техническите 

спецификации.  
Предлаганият от участника подход и организация за изпълнение на строителството 

на поръчката съдържа: организация на строителната площадка, описание на 

техническите и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството, 

методите и организацията за контрол на качеството, организационна схема на 

взаимодействието между заинтересованите страни, начините за комуникация между 

участниците в строителния процес, мерки за осигуряване на безопасност при работа, 

опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение. Всички предложени 

мерки са съобразени със спецификата на конкретния строеж, приложими са и 

изпълнението им ще доведе до висока степен на постигане на търсените резултати. 

 

Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение 

на  „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М” АД става ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на 

всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на 

предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на 

възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД да бъде допуснат до последващо участие в процедурата – 

отваряне на ценовото му предложение. 
 

 

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, отразената 

информация и направените констатации, комисията взе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Допускат се до отваряне на ценовите предложения следните участници: 

 участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД; 

 участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД; 

 участик „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД. 
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2. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници на 05.04.2018 г. (четвъртък) от 11:00 

часа, в заседателната зала на административната сграда на Община Вършец, с 

адрес: гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. „България“ 

№10, ет. 4. 

3. Комисията възлага на Председателя на комисията да организира обявяването 

на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения, 

съгласно условията на ЗОП и документацията за участие – „не по-късно от два 

работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията 

обявява най-малко чрез съобщение на профила на купувача датата, часа и 

мястото на отварянето“. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 02.04.2018 г. в 14:55 часа. 

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

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

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

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

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

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

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

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

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

 

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

ЗЗЛД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


