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Приложение към протокола по чл.181 ал.4 от ЗОП от .................2019 г., отразяващ 

работата на комисия, назначена със Заповед № РД-05-546 от 04.10.2019г. на Зам. кмета на 

община Костинброд (за кмет на община Костинброд, съгласно Заповед № РД-05-523 от 

24.09.2019г ), предоставен за утвърждаване на .................. и утвърден на ............................ 

Утвърждавам:................................ 

..........................................  - Кмет на община Костинброд и Възложител по ЗОП 
 

П Р О Т О К О Л  № 1 
 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-05-546 от 04.10.2019г. на Зам. 
кмета на община Костинброд (за кмет на община Костинброд, съгласно Заповед № РД-05-
523 от 24.09.2019г ), за  разглеждане на получени оферти в публично състезание за възлагане 
на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Избор 
на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението 
на проект с работно заглавие: “Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията 
на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 341, ул. 
„ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и 
Рехабилитация на: ул.„Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр Костинброд“ за проект c рег.№: 
BG06RDNP001-7.001-0124 "Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на 
община Костинброд" - обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“ от ОТ309 до ОТ341, ул. „ГЕО 
МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул.“Момчил Войвода“, и 
Рехабилитация на: ул.“Й. ЙОВКОВ“ от ОТ361 до ОТ651, гр.КОСТИНБРОД", и 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG06RDNP001-7.001-0124-C01, който се осъществява по процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 
съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансиран от 
Европейски съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 
открита с Решение № РД-05-500 от 11.09.2019г. на кмета на община Костинброд и с 
публикация в Профила на купувача в преписка с идентификатор ОП 2019-9 с хипервръзка: 
http://kostinbrod.bg/archives/22136, както и на адреса на преписката с ID 00035-2019-0011 в 
АОП 
 

Днес, 04.10.2019 год., от 10:00 часа, на открито публично заседание в Община 
Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид“ №1, Сградата на Общинска администрация 
Костинброд, ет. 2, в Заседателна зала №19, се събра комисия в състав: 

Председател: 

Снежа Трендафилова – магистър по специалност „право”, правоспособен юрист, 
експерт от списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП с ID ВЕ-1411, на длъжност в 

О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 
Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 
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администрацията при възложителя: Директор на дирекция „Обществени поръчки, 
Оперативни програми и проекти” и Главен юрисконсулт. 

Членове:  
1. инж. Владимир Николов Жиянски – с висше образование, инженер „Пътно 

строителство”, експерт от списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП с ID ВЕ-2030; 
2. Рая Радославова Иванова – магистър по „право”, правоспособен юрист, експерт от 

списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП с ID ВЕ-49; 
3. инж. Валя Иванова Иванова-Бачева – магистър по специалност „Промишлено и 

гражданско строителство”, на длъжност в администрацията при възложителя – главен 
инженер; 

4. Кольо Колев – бакалавър по специалност „финанси и контрол”, на длъжност в 
администрацията при възложителя – главен експерт „Оперативни програми и проекти” 

 
Резервни членове:  
1. Камелия Георгиева – магистър по специалност „Одитинг“, на длъжност в 

администрацията при възложителя: младши експерт „Оперативни програми и проекти“. 
2. арх. Веселин Димитров Клянев – магистър по „архитектура”, със специалност 

„архитект”, на длъжност при възложителя: Директор на дирекция” УТ, ОС, С, СК, ИИ, ИП и 
Е и главен архитект; 

3. инж. Габриела Георгиева – строителен инженер, по специалност „Строителство на 
сгради и съоръжения”, на длъжност при възложителя – зам.-кмет „Устройство на 
територията, общинска собственост и екология”; 

4. Юлиана Николаева Георгиева – строителен техник по „Геодезия и макшайдърство”, 
на длъжност при възложителя като старши специалист  „ИП и С” 
 

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие в 
публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените 
поръчки (ЗОП) с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни 
работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Изграждане и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане 
на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. 
„ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 
361 до ОТ 651, гр. Костинброд“, открита с Решение № РД-05-500 от 11.09.2019г. на Кмета на 
община Костинброд и публикувана в Регистъра за обществени поръчки на Агенцията за 
обществени поръчки под № 00035-2019-0011. 
 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава 
и правилата за работа на комисията.  

Поради възникнали непредвидени обстоятелства и невъзможността на член на 
комисията да присъства на провеждането на публичното заседание на комисията беше 
заместен от резервен такъв, както следва: 

Резервният член на комисията Камелия Георгиева – магистър по специалност 
„Одитинг“, на длъжност в администрацията при възложителя: младши експерт „Оперативни 
програми и проекти“ замести Рая Радославова Иванова – магистър по „право”, 
правоспособен юрист, експерт от списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП с ID ВЕ-49. 

 
Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на 

комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП, който бе 
подписан от предаващото лице и председателят на комисията, с представена справка „Пълен 
филтър” от деловодната система, удостоверяващ постъпване на офертите, в съответствие с 
предварително определените условия от Възложителя и в срок. 

Комисията констатира, че в Деловодството на община Костинброд, за участие в 
процедурата са подадени общо 7 (седем) броя оферти. При приемане на офертите, същите са 
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регистрирани в регистъра при Деловодството на община Костинброд, като върху опаковките 
са отбелязани: входящ номер, датата и часа на получаването им.  

На публичното отваряне на офертите присъстваха упълномощени представители на 
кандидатите: ДЗЗД „УМК 209”, Обединение „Улици Костинброд”, „ЩРАБАГ” ЕАД, 
„Пъстрой-92” АД , данните на които са отразени в присъствен лист и приложение от 
представените пълномощни – 4 броя.   

На публичното заседание не присъстваха представители на средствата за масово 
осведомяване. 

 
Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Регистъра на получените 

оферти, а именно: 
 
Кандидат № 1 – „Вера Строй” ЕООД, гр. София, с вх.№ 08-00-109/1 от 03.10.2019 

г., 13:14 ч. 
Кандидат № 2 – „Пъстрой-92” АД, гр. София, с вх.№ 08-00-109/2 от 03.10.2019 г., 

13:28 ч. 
Кандидат № 3 – ДЗЗД „УМК 2019” , гр. София, с вх.№ 08-00-109/3 от 03.10.2019 г., 

13:32 ч. – Участници в ДЗЗД-то „ПСТ Груп” ЕАД и „ПСТ София” ЕООД 
Кандидат № 4 – „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София, с вх.№ 08-00-109/4 от 

03.10.2019 г., 13:51 ч.   

Кандидат № 5 – „БГНОВА” АД, гр. Благоевград, с вх.№ 08-00-109/5 от 03.10.2019 
г., 14:02 ч.   

Кандидат № 6 – „ЩРАБАГ” ЕАД, гр. София, с вх.№ 08-00-109/6 от 03.10.2019 г., 
14:41 ч.   

Кандидат № 7 – Обединение „Улици Костинброд”, гр. София, с вх.№ 08-00-109/7 
от 03.10.2019 г., 16:54 ч. – Участници в ДЗЗД-то „Трейс Пътно Строителство” АД и 
„Пейком България” ЕООД 
 

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него 
участници, членовете на комисията на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП попълниха и 
подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за 
обществените поръчки. 

Направена беше проверка в Търговски регистър за актуалност на представителството 
на кандидатите и данни за „свързани лица”, с оглед проверка на допустимостта им за участие 
в процедурата и валидността на пълномощните на присъстващите представители на 
кандидатите. Не се констатираха несъответствия. 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 
Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в 
запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката, всеки кандидат е 
посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

 
Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и 

проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно спазваше 
реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП. 

 
Кандидат № 1 – „Вера Строй” ЕООД,  гр. София. 
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 
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Комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по смисъла на чл.39, 

ал.2 от ППЗОП относно критериите за подбор и лично състояние на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и техническото предложение бяха подписани от присъстващ представител на 
кандидата Обединение „Улици Костинброд”. 

 
Кандидат № 2 – „Пъстрой-92” АД, гр. София. 
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по смисъла на чл.39, 
ал.2 от ППЗОП относно критериите за подбор и лично състояние на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и техническото предложение бяха подписани от присъстващ представител на 
кандидата Обединение „Улици Костинброд”. 

 
Кандидат № 3 – ДЗЗД „УМК 2019” , гр. София. 
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по смисъла на чл.39, 

ал.2 от ППЗОП относно критериите за подбор и лично състояние на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и техническото предложение бяха подписани от присъстващ представител на 
кандидата Обединение „Улици Костинброд”. 

 
Кандидат № 4 – „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София. 
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по смисъла на чл.39, 

ал.2 от ППЗОП относно критериите за подбор и лично състояние на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и техническото предложение бяха подписани от присъстващ представител на 
кандидата Обединение „Улици Костинброд”. 

 
Кандидат № 5 – „БГНОВА” АД, гр. Благоевград. 
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 



Page 5 of 16 
Заб. В публикувания Протокол са заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.(приложима редакция – 
ДВ., бр.17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.), във връзка с чл.2 от ЗЗЛД и ЗЗК. 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по смисъла на чл.39, 

ал.2 от ППЗОП относно критериите за подбор и лично състояние на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и техническото предложение бяха подписани от присъстващ представител на 
кандидата Обединение „Улици Костинброд”. 

 
Кандидат № 6 – „ЩРАБАГ” ЕАД. 
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по смисъла на чл.39, 

ал.2 от ППЗОП относно критериите за подбор и лично състояние на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и техническото предложение бяха подписани от присъстващ представител на 
кандидата Обединение „Улици Костинброд”. 

 
Кандидат № 7 – Обединение „Улици Костинброд”, гр. София. 
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по смисъла на чл.39, 

ал.2 от ППЗОП относно критериите за подбор и лично състояние на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и техническото предложение бяха подписани от присъстващ представител на 
кандидата „ЩРАБАГ” ЕАД. 

 
След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 приключи публичното заседание 

на комисията по отваряне на офертите. 
 
Комисията взе Решение да продължи своята работа на закрито заседание на 

14.11.2019 г. от 10:00 часа, в Община Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид“ №1, в 
сградата на Общинска администрация Костинброд, Работен кабинет №19, в което да 
пристъпи към разглеждане по същество на представените документи за лично състояние и 
критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия. 

В закритото заседание, започнало на 14.11.2019 г. от 10:00 часа, в Община 
Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид“ №1, в сградата на Общинска администрация 
Костинброд, Работен кабинет №19, се събра комисията, в редовен състав, в съответствие с 
предходно свое решение от откритото заседание на 04.10.2019 г. 
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В работата на комисията на този етап от процедурата встъпи с участие, редовният 
член на комисията Рая Иванова, с оглед на което в работата на комисията на заседанието не 
участва резервният член на комисията Камелия Георгиева. 

 Преди да започне работата на комисията в първото закрито заседание, редовният 
член на комисията - Рая Иванова, беше запозната със Регистъра на кандидатете, подали 
оферти за участие в провежданата процедура, след което, тя  на основание чл.51, ал.8 от 
ППЗОП попълни и подписа декларация в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от 
Закона за обществените поръчки. 

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените документи за 
лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от 
възложителя условия. 

В процеса на работа на комисията бе установено следното: 

I. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

КАНДИДАТИТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.107, Т.4 ОТ ЗОП. 

По публични данни, с удостоверителен характер, публикувани по партидите на 

кандидатите в Търговски регистър, комисията констатира, че по отношение кандидати не се 

намират данни към момента на подаване на офертите да има „свързани лица“ и е допустимо 

участието им в процудурата. 

На всеки етап от процедурата, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията 
може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и 
участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на 
информация от други органи и лица. 

IІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Комисията пристъпи към проверка на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, в закрито заседание. 

 На този етап комисията ще извърши проверка на декларираните обстоятелства и 

представените с офертите документи за съответствие с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор, с изискванията, поставени от възложителя. 

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подборили с изискванията, същите ще бъдат описани 
изчерпателно в настоящия протокол.  

За подадените в процедурата оферти на кандидатите ще бе проверено от членовете на 

комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от 

проверката са, както следва: 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 
Кандидат № 1 – „Вера Строй” ЕООД,  гр. София. 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  
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Участникът е представил 1 бр. еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис 
от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП, който е представен на електронен носител, в 
електронен вид, който не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В данните от представеният еЕЕДОП на участника, Комисията констатира 
несъответствие на информацията, от фактическа грешка като при извършената проверка 
установи, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за 
подбор, но при анализ на декларирания „Технически и професионални способности“( 2.3. 
Минимални изисквания към техническите и професионални способности; 2.3.1. 
Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на 
офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, 
идентична  или сходна с предмета на поръчката. 
Под дейност (строителство), „сходна с предмета”, следва да се разбира: изграждане 

и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, 

попадащи в обхвата на минимум четвърта  категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ.  

Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан 

акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя), по отношение на опит от дейност 

(строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична  или сходна с предмета на поръчката, 

комисията констатира, че посоченият под №1 обект е с предмет,  различен от предмета на 

настоящата обществена поръчка, поради което не се приема за относим в настоящата 

процедура. По отношение на обект №2, същият съответства на предмета на възлагане и е се 

приема, като изпълнена дейност (строителство), „сходна с предмета”,  но при справка от 

публичния регистър на АОП, се констатира, че посочените дейности при изпълнение на 

обекта на ОП с № 00196-2014-0013, обявени от получателя са на стойност, различна от 

посочената от кандидата (1183278,96 лв., а не както е подадена в еЕЕДОП: 1129990,20). Да 

се представят верните данни, ако е допусната фактическа грешка при попълване на еЕЕДОП. 

Комисията реши, че за дейността, с която кандидатът, възнамерява да докаже съответствието 

с посочения критерий за подбор, ако е допусната техническа грешка, има възможност да 

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

информация. Съгласно изискванията от Документацията, определени в 2.3.1. Участникът 

попълва поле 1а) от раздел  В: Технически и професионални способности, Част IV: 

„Критерии за подбор“  от ЕЕДОП.  

С оглед констатациите, ако Участникът, бъде  определен за изпълнител, следва 

да  представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания. 

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. 

 
Кандидат № 2 – „Пъстрой-92” АД, гр. София. 
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Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

Участникът е представил 1 бр. еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни 
подписи от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, който е представен на електронен 
носител, в електронен вид, който не позволява редактиране на неговото съдържание. 
В данните от представеният еЕЕДОП на участника, Комисията констатира несъответствие на 
информацията или фактическа грешка като при извършената проверка установи, че, в 
изпълнение на изискванията от Документацията - 2.3.1. Участникът попълва поле 1а) от 
раздел  В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“  от 
ЕЕДОП е посочил 10 броя дейности (строителство), „сходна с предмета”. По данни от 
ЕЕЕДОП и проверка в публични регистри, се установи, че част от дейностите са започнали 
изпълнението преди, срока определен в Документацията: част в т. 2.3.1. Участникът, през 
последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил 
дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична  или сходна с предмета на 
поръчката, в конкретност: Деиностите по обект с поредност:  

 №1 е декларирано начало 15.10.2014 и край до 20.05.2015 г. При 
проверка в АОП се констатира, че дейността е изпълнена по ОП № 00818-2013-0005, с 
договор № 07-61/16.04.2014 г., което е различен период, както и несъответствие в 
декларираната стойност. 

 № 2 е декларирано начало 02.10.2014 г. и край до 14.07.2015г. По 
оповестени данни от получателя/възложител/, изпълнението по обществена поръчка № 
00099-2014-0001, е с дейности „Рехабилитация на пътища и водопровод в населените места 
на община ....“, от „Път Проект Етрополе 2014“ ДЗЗД, ЕИК: 176699276, без данни за % 
участие на кандидата, а изплатена стоиност е 5041599.57 BGN без ДДС, в периода от 
подписване на договор ОбП-10 от 09.07.2014 г., до  14.07.2015 г. данните са различни в 
ЕЕДОП.  

 №3 е декларирано начало 21.07.2013 г. до 29.10.2015 г.. по оповестени 
данни от получателят/възложиел/, дейностите са сходни с предмета на поръчката, но 
дяловото участие на кандидата е различен % от вписания в Търговския регистър, както и  е 
факт, че дейността, като цяло има обявено  нейзпълнение от 0,1%, по данни в преписката в 
АОП с идентификатор 00044-2012-0011, относно изпълнението по договор № РД-33-
2/27.02.2013 г., както и дейността е изпълнявана в период преди обхвата от 5 години преди 
подаване на офертите, определен в Документацията и Обявлението,  

 №4. е декларирано начало 16.08.2013 г. до 22.03.2016 г. Посочените 
стойности на дейността са различни от  оповестени данни от получателят/възложиел/, 
Дейностите са сходни с предмета на поръчката, но дяловото участие на кандидата е различен 
% от вписания в преписката в АОП с идентификатор 00044-2012-0038, и договор № РД-33-
36/22.10.2012 г. Не се намират данни за приключило изпълнението. На последно място, 
дейността е изпълнявана и в период преди обхвата от 5 години преди подаване на офертите, 
определен в Документацията и Обявлението. 

 №6: Не се откриха данни, относно обхват на дейността, сходна с 
предмета на поръчката. 

 №8: Не се откриха данни, относно приключило изпълнението на 
посочените дейности. 

 №9: Посочен различен период на изпълнение от обявения такъв за 
начало на изпълнението по възложена Обществена поръчка с № 03461-20014-0006, с 
подписването на договор № 137/25.09.2015 г. 

 
Комисията, отчита декларираните обстоятелства, извън посочените несъответствия, 

като удостоверяващи декларирано съответствие с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор. Представените еЕЕДОП и документи доказват съответствието на 
участника с изискванията на чл.60, ал.1, чл.61, ал.1, т.1 и т.2 и чл.63, ал.1, т.1, буква „а”, т.10 
и т.11 от ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. Съобразявайки се с 
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чл. 54, ал. 7 от Правилник по прилагане на Закона за обществените поръчки, и 
съответветствие на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП към офертата, Комисията 
установи, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за 
подбор и в съответствие с чл.103, ал.4 от ЗОП единодушно, реши, че допуска Кандидат № 2 – 
„Пъстрой-92” АД, гр. София  с Оферта: 08-00-109/2/03.10.2019 г. до Участие в процедурата и 
разглеждане на Техническо предложение. 

С оглед констатациите, ако Участникът, бъде  определен за изпълнител, следва да  
представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 
на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания 

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. 

 
Кандидат № 3 – ДЗЗД „УМК 2019” , гр. София. 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  
Участникът е представил 3 бр. еЕЕДОП – 1 бр. еЕЕДОП за участника - ДДЗД и 2 бр. 

еЕЕДОП – за всеки от съдружниците в обединението, всеки от които е подписан с 
квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, които са 
представени на електронен носител, в електронен вид, който не позволява редактиране на 
тяхното съдържание. 

По данните от представените еЕЕДОП на участника и съдружниците в обединението, 
Комисията, направи проверка в публични регистри и удостовери, че декларираните 
технически и професионални способности с изпълнение на сходна деиност при изпъмнение 
на обособена позиция 2 от Обществена поръчка с идентификатор 00044-2015-0019, 
съответства на декларираното. Представените еЕЕДОП и документи доказват съответствието 
на участника с изискванията на чл.60, ал.1, чл.61, ал.1, т.1 и т.2 и чл.63, ал.1, т.1, буква „а”, 
т.10 и т.11 от ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. Съобразявайки се 
с чл. 54, ал. 7 от Правилник по прилагане на Закона за обществените поръчки, и 
съответветствие на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП към офертата, Комисията 
установи, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за 
подбор и в съответствие с чл.103, ал.4 от ЗОП единодушно, реши, че допуска Кандидат № 3 
– ДЗЗД „УМК 209” гр.София, с оферта № 08-00-109/3/03.10.2019 г. до по-нататъшно 
участие в процедурата и разглеждане на Техническото предложение. 

С оглед констатациите, ако Участникът, бъде  определен за изпълнител, следва да  
представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 
на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания. 

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 
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Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. 

 
Кандидат № 4 – „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София. 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  
Участникът е представил 1 бр. еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис 

от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП, който е представен на електронен носител, в 
електронен вид, който не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В данните от представеният еЕЕДОП на участника, Комисията не констатира липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка като при извършената проверка. 

Представените еЕЕДОП и документи доказват съответствието на участника с 
изискванията на чл.60, ал.1, чл.61, ал.1, т.1 и т.2 и чл.63, ал.1, т.1, буква „а”, т.10 и т.11 от 
ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. Съобразявайки се с чл. 54, ал. 7 
от Правилник по прилагане на Закона за обществените поръчки, и съответветствие на 
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП към офертата, Комисията установи, че участникът 
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и в съответствие с 
чл.103, ал.4 от ЗОП единодушно, реши, че допуска Кандидат № 4 – „БМ-ГРУП-
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София, с оферта № 08-00-109/4/03.10.2019 г. до по-
нататъшно участие в процедурата и разглеждане на Техническото предложение. 

С оглед констатациите, ако Участникът, бъде  определен за изпълнител, следва да  
представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 
на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания 

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. 

 
Кандидат № 5 – „БГНОВА” АД, гр. Благоевград. 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  
Участникът е представил 1 бр. еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни 

подписи от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, който е представен на електронен 
носител, в електронен вид, който не позволява редактиране на неговото съдържание. 
В данните от представеният еЕЕДОП на участника, Комисията констатира, че валидността 
на декларираните сертифиати,  е до 11.10.2019 г. Кандидатът следва да има в предвид 
изискването на възложителят, че преди подписване на договора, Участникът, определен за 
изпълнител представя Сертификат ISO EN 9001:2015 или еквивалент за внедрена система за 
управление на качество или еквивалентна, с обхват на сертификация строително-монтажни 
работи, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг 



Page 11 of 16 
Заб. В публикувания Протокол са заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.(приложима редакция – 
ДВ., бр.17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.), във връзка с чл.2 от ЗЗЛД и ЗЗК. 

национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или 
да отговарят 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. 

Кандидатът има възможност да представи нов ЕЕЕДОП с данни за валидни 
сертификати ISO EN 9001:2015 или еквивалент, ако е настъпила промяна в декларираните 
обстоятелства или са предприети мерки за привеждане в актуалност на сертификацията, 
съгласно изискванията на Възложителя от Документацията - т. 2.3.2 от раздел II.2. Критерии 
за подбор и Раздел III.1.3.Технически и професионални възможности от Обявлението. 

С оглед констатациите, ако Участникът, бъде  определен за изпълнител, следва да  
представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 
на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания 

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. 

 
Кандидат № 6 – „ЩРАБАГ” ЕАД. 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  
Участникът е представил 1 бр. еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни 

подписи от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, който е представен на електронен 
носител, в електронен вид, който не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В данните от представеният еЕЕДОП на участника, Комисията констатира 
несъответствие на информацията или фактическа грешка, като при извършената проверка 
установи, че, в изпълнение на изискванията от Документацията - 2.3.1. Участникът попълва 
поле 1а) от раздел  В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за 
подбор“  от ЕЕДОП е посочил 4 (четири) броя дейности (строителство), „сходна с предмета”. 
По данни от ЕЕЕДОП и проверка в публични регистри, се установи, че част от дейностите са 
започнали изпълнението преди, срока определен в Документацията: част в т. 2.3.1. 
Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична  или 
сходна с предмета на поръчката, както и фактически несъответствия в посочена стойност на 
дейностите и оповестената такава в публичини регистри от възложителите, в конкретност: 
Деиностите по обект с поредност:  

 №1 е декларирано начало 07-07-2015 и край до 15-09-2015 и изпълнение 
на дейностите на стойност 4955951.89 BGN. При проверка в публични регистри на АОП се 
констатира, че дейността е изпълнена по ОП № 00087-2013-0031, с договор № СО-РД-09-03-
48/14.03.2013 г. и с приключило изпълнение на 14.09.2015 г. с последно плащане от 
6033547,81 лева с ДДС; при обявена стойност от 6035966,27 лв с ДДС, което са различни 
данни от декларираните веЕЕДОП - различен период, както и несъответствие в 
декларираната стойност. 

 №2 е декларирано начало 28-07-2015 г. и край до 20-10-2015г. и 
изпълнение на дейностите на стойност 1371539.64 BGN. При проверка в публични регистри 
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на АОП се констатира, че дейността е изпълнена по ОП № 00420-2015-0001, с договор № 
80/06.07.2015 г. и с приключило изпълнение на 28.04.2016 г. с последно плащане от 
1645847,58 лева с ДДС; което са различни данни от декларираните в еЕЕДОП - различен 
период. 

 №3 е декларирано начало 25-08-2015 г. и край до 09-10-2015 г. и 
изпълнение на дейностите на стойност 434987,30 BGN. При проверка в публични регистри 
на АОП се констатира, че дейността е възложена по 1-ва обособена позиция на ОП 00230-
2015-0010, с договор № 144/25.08.2015 г., на стойност 434987,30 лева без ДДС. Не се 
намират данни за приключило изпълнение на деиностите, което са различни данни от 
декларираните в еЕЕДОП – неудостоверен край на изпълнението и несъответстващо име на 
възложителя.(декларирано, получател на дейността: община Лесичево, вместо правилното: 
Община Лесичово). 

Комисията, отчита декларираните обстоятелства, извън посочените несъответствия, 
като удостоверяващи декларирано съответствие с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор. Представените еЕЕДОП и документи доказват съответствието на 
участника с изискванията на чл.60, ал.1, чл.61, ал.1, т.1 и т.2 и чл.63, ал.1, т.1, буква „а”, т.10 
и т.11 от ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. Съобразявайки се с 
чл. 54, ал. 7 от Правилник по прилагане на Закона за обществените поръчки, и 
съответветствие на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП към офертата, Комисията 
установи, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за 
подбор и в съответствие с чл.103, ал.4 от ЗОП единодушно, реши, че допуска Кандидат № 6 
– „ЩРАБАГ” ЕАД, с оферта № 08-00-109/6/03.10.2019 г. до по-нататъшно участие в 
процедурата и разглеждане на Техническото предложение 

Обръща внимание на кандидата, че Застраховка по чл. 171 от ЗУТ Застрахователна 
полица № 1301190126000024/от 14.01.2019 г. за задължителна застраховка „Професионална 
отговорност в строителството“, е с валидност до 31.12.2019 г. За съответствие с изискванията 
на Възложителя, кандидат №6, следва да предприеме фактически и правни действия за 
продължаване срока на валидност на конкретно посочената застрахователна полица или да се 
снабди с нова такава, преди срока на изтичане на действащата. 

С оглед констатациите, ако Участникът, бъде  определен за изпълнител, следва да  
представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 
на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания 

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. 

 
Кандидат № 7 – Обединение „Улици Костинброд”, гр. София. 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  
Участникът е представил 3 бр. еЕЕДОП – 1 бр. еЕЕДОП за участника - ДДЗД и 2 бр. 

еЕЕДОП – за всеки от съдружниците в обединението, всеки от които е подписан с 
квалифицирани електронни подписи от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, които са 
представени на електронен носител, в електронен вид, който не позволява редактиране на 
тяхното съдържание. Представено Споразумението за ДЗЗД. 
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В данните от представеният еЕЕДОП на „ТРЕЙС ПЪТНО СРОИТЕЛСТВО” АД 
констатира следното: 
 1. В част II „Информация за икономическия оператор”, раздел Г „Информация за 
подизпълнители, чийто капацитет икономическия оператор няма да използва”, дружеството 
не е дало еднозначен отговор(зачертани са с хоризонтална черта вариантите, вероятно 
техническа грешка от продължена черта, „като „неприложимо“ или „не“) на въпроса 
„Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част 
от поръчката?”, с оглед липсата на списък на “подизпълнители“ и  еЕЕДОП/и от такива. 
 В изискванията на документацията, заложени в раздел II Условия за участие, т. II.3. 
Деклариране и доказване на личното състояние и съответствието с критериите за подбор, в т. 
7 е изрично посочено, че: „Участникът попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, 
чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част II на ЕЕДОП. Ако 
полето е попълнено с „Да“, се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител, надлежно 
попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/те 
посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от част II, и попълва част III 
„Основания за изключване“. 
  2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние” 
дружеството е попълнило т. 2, но не е попълнило т. 2а), съдържаща информация за 
„Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката…”.  
 В изискванията на документацията, заложени в раздел II Условия за участие, т. II.2 
Критерии за подбор, подточка 2.2. Минимални изисквания към икономическото и финансово 
състояние е посочено, че:  „2.2.1. Участникът следва да е реализирал специализиран оборот 
от строително-монтажни работи през последните 3 (три) приключили финансови години в 
размер на не по-малко от 1 050 000,00 лв. или в зависимост от датата, на която 
участникът е създаден или е започнал дейността си”. 
 Съгласно направеното по-долу уточнение, а именно: „Документ, който се представя в 
процедурата”, участникът трябва да попълни поле 2а) на раздел Б „Икономическо и 
финансово състояние”, част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП. 
 С оглед направеното по-долу в документацията уточнение, че: „При участие на 
обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се 
доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение 
на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт 
и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на обединението” и с оглед на факта, че посочената 
информация не се съдържа и в представения еЕЕДОП от „ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
Комисията реши, че само участникът в обединението, с който Обединение „Улици 
Костинброд” възнамерява да докаже съответствието с посочения критерий за подбор 
следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация, конкретно в частта, касаеща констатацията по т.2. 
В данните от представеният еЕЕДОП на участника, Комисията констатира, че валидността 
на декларираната застраховка „Професионална отговорност“ №212218231000055/ 
05.10.2018г. е с валидност до 23.10.2019 г. 

 Кандидатът следва да има в предвид изискването на възложителят, от 
документацията, раздел: 2.2. Минимални изисквания към икономическото и 
финансовото състояние по чл. 61 ал. 1 от ЗОП, ако бъде избран за изпълнител, че следва 
преди подписване на договора да изпълни изискването на т. 2.2.2. „Участникът, 
определен за изпълнител, представя застраховка „Професионална отговорност“, 
покриваща минималната застрахо-вателна сума за строежи с обхват втора група, 
четвърта Категория в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден 
аналогичен/еквивалентен“. 
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Кандидатът има възможност да представи нов ЕЕЕДОП с данни за удължен срок на 
валидност на посочената застрахователна полица или нова такава за „Професионална 
отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната 
застрахователна сума за строежи с обхват втора група, минимум четвърта категория, 
съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството, или съответен валиден аналогичен документ 

Относно Декларираният опит в еЕЕДОП с посочени дейности „идентични“ и 
„сходни“ с предмета на възлагане, след проверка в публични регистри на АОП, не се 
констатираха несъответствия и се потвърди изпълнението на дейностите по ОП 00158-2014-
0004. 

 В данните от представеният еЕЕДОП на „ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
констатира следното: 
 1. В част II „Информация за икономическия оператор”, раздел Г „Информация за 
подизпълнители, чийто капацитет икономическия оператор няма да използва”, дружеството 
не е дало отговор на въпроса „Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети 
страни изпълнението на част от поръчката?”(с оглед липса на списък на “подизпълнители“ и  
еЕЕДОП/и от такива, вероятно е дехническа грешка, пропуск да се маркира „не“). 
 В изискванията на документацията, заложени в  раздел II Условия за участие, т. II.3. 
Деклариране и доказване на личното състояние и съответствието с критериите за подбор, в т. 
7 е изрично посочено, че: „Участникът попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, 
чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част II на ЕЕДОП. Ако 
полето е попълнено с „Да“, се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител, надлежно 
попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/те 
посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от част II, и попълва част III 
„Основания за изключване“. 
  2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние” 
дружеството не е попълнило т. 2а), съдържаща информация за „Неговият („конкретен“) 
годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката…”.  
 В изискванията на документацията, заложени в раздел II Условия за участие, т. II.2 
Критерии за подбор, под точка 2.2.Минимални изисквания към икономическото и финансово 
състояние е посочено, че: „2.2.1. Участникът следва да е реализирал специализиран оборот 
от строително-монтажни работи през последните 3 (три) приключили финансови години в 
размер на не по-малко от 1 050 000,00 лв. или в зависимост от датата, на която 
участникът е създаден или е започнал дейността си”. 
 Съгласно направеното по-долу уточнение, а именно: „Документ, който се представя в 
процедурата”, участникът трябва да попълни поле 2а) на раздел Б „Икономическо и 
финансово състояние”, част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП, ако ще доказва в тази част, 
съответствие с изискванията на възложителя на ДЗЗ-то кандидат. 
 С оглед направеното по-долу в документацията уточнение, че: „При участие на 
обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се 
доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение 
на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт 
и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на обединението” и с оглед на факта, че посочената 
информация не се съдържа и в представения еЕЕДОП от „ТРЕЙС ПЪТНО СРОИТЕЛСТВО” 
АД, Комисията реши, че само участникът в обединението, с който Обединение „Улици 
Костинброд” възнамерява да докаже съответствието с посочения критерий за подбор 
следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация, конкретно в частта, касаеща констатацията по т.2. 

С оглед констатациите, ако Участникът, бъде  определен за изпълнител, следва да  
представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 
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на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания 

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. 

 
След осъщественото разглеждане на документите от офертите относно личното 

състояние и критериите за подбор на кандидатите за участие в процедурата и във връзка 

установените несъответствия и/или нередовности, комисията,  

Р Е Ш И: 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, с оглед установени непълноти или 
несъответствия на информация, включително нередовности или фактически грешки или 
несъответствия с изискванията за лично състояние или критериите за подбор, комисията 
изпраща настоящия протокол на всеки един от участниците в процедурата и го публикува в 
„Профила на купувача” по партидата на обществената поръчка и определя срок от 5 (пет) 
работни дни, считано от датата на получаване на протокола, за представянето документи за 
отстраняване на посочените по-горе несъответствия, ако има такива. 
 

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят 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 офертите. Възможността се отнася и до 
подизпълнителите и третите лица. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни 
от посочените в чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП, новият Ееедоп може да бъде 
подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. 
 При представяне на нов еЕЕДОП, той се представя в електронен вид, подписан 
цифрово и приложен на подходящ оптичен носител. Форматът в който се предстваря 
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.,  
 Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик, с 
надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в публично състезание за възлагане 
на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Избор 
на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на 
проект с работно заглавие: “Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни 
работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: “Изграждане и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане 
на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. 
„ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 
361 до ОТ 651, гр. Костинброд“ за проект c рег.№: BG06RDNP001-7.001-0124 "Изграждане и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд" - обект: Изграждане 
на ул. „ВИТОША“от ОТ309 до ОТ341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. 
„ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода, и Рехабилитация на: ул.“Й. ЙОВКОВ“от 
ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД",, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
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Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по 
Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.001-0124-С01 от 30.05.2019г., 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”, и 
изписано наименованието на участника(включително членовете на сдружението по 
ЗЗД, ако е приложимо), съгласно указанията за обществената поръчка. 
 

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Общинска 
администрация – Костинброд, гр. Костинброд, п.к.2230, ул. „Охрид“ №1. 
 Кандидатите, могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или 
куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка и се съобразят с крайния срок за 
постъпване на документите при Възложителя. 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 
настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени в 
ЗОП, както и да организира публикуването на протокола в „Профила на купувача”. 

С посочените действия комисията приключи работата си на 11.11.2019 г. в 10:00 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, всички решения са 
взети с единодушие от членовете на комисията. 
 
КОМИСИЯ:       
                         Председател:    ...............пп................... 
                                                (Снежа Трендафилова) 
 
Членове: 1. ............пп...........................                           2. .............пп............................. 
                     ( инж. Владимир Жиянски )                                  (Камелия Георгиева)  

Взела участие в работата на комисията в 
публичното заседание, на 04.10.2019 г. 

 
                3. .............пп..........................                           4. ................пп........................ 
                      ( адв. Рая Иванова )                                         ( инж.Валя Иванова-Бачева ) 
        
 

    5. ............пп...........................                            
  (Кольо Колев) 

Гр.Костинброд,   11.11.2019 г.,  

Удостоверил:    пп   

Снежа Трендафилова - Председател на оценъчна комисия по Заповед № № РД-05-546 
от 04.10.2019г. на Зам. кмета на община Костинброд (съгласно Заповед № РД-05-523 от 
24.09.2019г ). 
* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.(приложима редакция 
– ДВ., бр.17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) 


