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

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

e-mail: admin_varshetz@mail.bg 

www.varshets.bg 

 
       

  

        П Р О Т О К О Л  № 1 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 217/12.04.2018 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: 

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на обект "Реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура в гр. 

Вършец“ 
                                                                                                                       
 

                Днес, 12.04.2018 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 № 217/ 

12.04.2018 г. на Кмета на Община Вършец, в състав:  

 

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

           ЧЛЕНОВЕ:  1. Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

УОС  при Об. А. – Вършец  

                                   2. Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 

счетоводител“ при Об.А.Вършец 

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

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

                                                   

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

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

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

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на обект "Реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура в гр. 

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 № 9 от документацията за участие. 
 

С Решение № 79/02.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за  

възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, осъществяване на 

авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на 

водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец“, с уникален номер в РОП 00850-

2018-0005. В обявлението за обществената поръчка с ID 833005 е определен срок за подаване на 

оферти до 17:00 часа на 11.04.2018 г.  
 

На 12.04.2018 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Даниела Мариева 

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

предаде на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 217/12.04.2018 г. на Кмета на 
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Община Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 

11.04.2018 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. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 

упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

Заседанието протече в следния ред: 

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

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

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

на 11.04.2018 г., в деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец е подадена 1 (една) 

оферта за участие в процедурата, описана, както следва: 
 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

ДЗЗД „ДИКИНОРМ“, гр. София, 

ул. „Миле Попйорданов“ № 4-6, ет. 

4, ап. 10; участници в 

обединението: „ДИКИСТРОЙ“ 

ЕООД и „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 

70 00 - 160 11.04.2018 г. 16:55 

 

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 постъпилата запечатана непрозрачна опаковка и 

оповести нейното съдържание, както следва: 
 

1. Участник „ДИКИНОРМ“ 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 ДЗЗД „ДИКИНОРМ“, еЕЕДОП на 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД,  еЕЕДОП на „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 

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

Приложение № 2 – неприложима, образецът е празен; 

 Споразумение за създаване на обединение - 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; 

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

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

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

от ППЗОП – Приложение № 5 – в оригинал; 

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

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

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

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

неприложима, образецът е празен; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

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

комисията в 10:35 часа на 12.04.2018 г. Комисията реши да преустанови своята работа, 

като насрочи следващото заседание да се проведе на 13.04.2018 г. от 09:30 часа. 

 

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

 

На 13.04.2018 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 „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 

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

състояние и критериите за подбор в еЕЕДОП на „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД и участниците в 

обединението и в представеното споразумение за създаване на обединение, комисията 

установява, че: 

 Съгласно Споразумение за създаване на обединение от 02.04.2018 г. участници в 

ДЗЗД „ДИКИНОРМ“ са следните икономически оператори: „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД и 

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД. Дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор ще се 

изпълняват от „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, а дейностите по извършване на СМР – от 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД. За Лидер (Водещ партньор) на Обединението е определен 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД. 

 Всеки от членовете на Обединението се представлява от управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър; 

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

професионална дейност  - спазването на изискването се доказва от „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, като 

член на Обединението, ангажиран с изпълнението на дейностите по строителството.   В част IV, 

раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в Централeн професионален регистър на 

строителите към Камарата на строителите в България с Удостоверение № ІV-TV 007625 за 

изпълнение на строежи четвърта група, от първа до четвърта категория и Удостоверение № ІІ-
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TV 004445 за изпълнение на строежи втора група, от първа до четвърта категория. След 

направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16234, се установи, че посочената информация е 

точна, а 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:  

 изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

проектирането“ ще се покрие от „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, като член на Обединението, ангажиран 

с изпълнение на проектирането и авторския надзор. В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, са 

посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност в проектирането” със 

застрахователна сума 300 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за втора 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството.  

 изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“ ще се покрие от „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, като член на Обединението, 

ангажиран с изпълнение на сроителството. В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни 

за валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” със застрахователна 

сума 1 200 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за втора категория строежи, 

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

проектирането и строителството.  

По този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние на Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности 

 спазването на изискването за изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета 

и обема на поръчката, се доказва от „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, като като член на Обединението, 

ангажиран с изпълнение на проектирането и авторския надзор. В Част IV, раздел В на еЕЕДОП, 

са декларирани: три дейности по изготвяне на инвестиционни проекти и последващо 

упражняване на авторски надзор за реконструкция и/или рехабилитация и/или подмяна на 

водоснабдителни мрежи и съоръжения с обща дължина, надвишаваща минимално изискващата 

се в обявлението и документацията;  една дейност, свързана с  изготвяне на работен проект за 

доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа; една дейност, свързана с изготвяне на 

работен проект за реконструкция и рехабилитация на улица и съоръженията и 

принадлежностите  към нея.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

- Декларираната в еЕЕДОП на ДЗЗД „ДИКИНОРМ“ и на „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 

дейност „Изготвяне на работен проект за обект: "Доизграждане и реконструкция на 

канализационната мрежа на с. Белица, Община Лъки" - общата дължина на проектирания 

участък от канализационната мрежа е 3720,00 м.“ е с предмет, който не е идентичен или 

сходен с предмета на обществената поръчка. Същата не включва проектиране на елементи на 

водоснабдителните системи, каквито са водоснабдителните мрежи и съоръжения, по смисъла на 

чл. 1, ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи, а включва елементи на канализационните системи по смисъла на 

Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи. Изпълнената услуга е с посочена крайна дата 16.01.2015 г., 

следователно е извън референтния период, посочен от Възложителя, от 3 (три години), считано 

от датата на подаване на офертата на участника; 

- За декларираната в еЕЕДОП на ДЗЗД „ДИКИНОРМ“ и на „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 

дейност „Работен проект за обект: "Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16234


5 

 

 

"Хаджи Димитър", съоръжения и принадлежности към тях на територията на гр. Козлодуй, 

Община Козлодуй, Област Враца" не е посочен обем (дължина на улицата, предмет на 

проектирането). Поради това комисията е възпрепятствана да направи проверка относно 

съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор. 

 Спазването на изискването за изпълнено строителство, идентично или сходно с 

предмета и обема на поръчката, се доказва от „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, като член на 

Обединението, ангажиран с изпълнение на строителството. В Част IV, раздел В на еЕЕДОП, са 

декларирани: три дейности по изпълнение на строителство по изграждане и/или реконструкция 

на водопроводни мрежи с обща дължина, надвишаваща минимално изискващата се в 

обявлението и документацията;  четири дейности по изпълнение на строителство, свързано с 

ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици с обща дължина, надвишаваща минимално 

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

подадена офертата на участника. 
 Спазването на изискването за екип от 7 (седем)  експерти - физически лица за 

изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор, се доказва от „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, като като член на Обединението, ангажиран с 

изпълнение на проектирането и авторския надзор. Спазването на изискването за екип от 5 (пет) 

експерти - технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на 

строителството, се доказва от „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, като член на Обединението, ангажиран с 

изпълнение на строителството. Изисканите обстоятелства са декларирани в съответните 

еЕЕДОП на Обединението и на партньорите в него. 

 Спазването на изискванията за прилагане на система за управление на качеството, 

сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент и за прилагане на 

система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 

14001:2004/2015 или еквивалент, с предметен обхват проектиране и строителство, сходно с 

предмета на поръчката, се доказва и от двамата партньори в Обединението, съобразно 

разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в споразумението 

за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с проектиране и 

строителство, както следва: 

- В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП на ДЗЗД „ДИКИНОРМ“ и на „ДИКИСТРОЙ“ 

ЕООД е посочена информация за наличие на валидни сертификати за: внедрена система за 

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

на околната среда, съгласно  БДС EN ISO 14001:2015, с предметен обхват на двата сертификата: 

„Строителство и ремонт на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти. Разработване 

на идейни и ценови решения за изпълнение на строителна инвестиция. Предоставяне на услуги 

със строителна механизация и транспортни услуги.“ Посочения обхват на сертифициране е 

сходен с предмета на поръчката, по отношение на дейностите по извършване на СМР.  

- В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП на ДЗЗД „ДИКИНОРМ“ и на „СТРОЙНОРМ“ 

ЕООД е посочена информация за наличие на валидни сертификати за: внедрена система за 

управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 и за внедрена система за управление на 

околната среда, съгласно  ISO 14001:2015. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

- За посочените в еЕЕДОП на ДЗЗД „ДИКИНОРМ“ и на „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 

сертификати за внедрена система за управление за качеството, съгласно ISO 9001:2015 и за 

внедрена система за управление на околната среда, съгласно  ISO 14001:2015 не е посочен 

обхватът на сертификация. Поради това комисията е възпрепятствана да направи проверка 

относно съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор. 
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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 участника в 

процедурата 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, участникът ДЗЗД „ДИКИНОРМ“, по отношение на 

когото е констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор, има възможност да представи 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 13.04.2018 г. в 13:45 часа. 

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

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

допълнително изисканите документи. 
 

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

2. Красимира Стефанова Тачева  -  .………(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  


