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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: obshtina@kbrod.net 

ISO 9001:2008                                                                                            Certificate № QS – 3999 HH 
 

Утвърдил:----------П------заличени данни по чл.2 ЗЗЛД--------- 

Кмет на община Костинброд 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 
Публично заседание 

Днес: 28.04.2016 г., в 10,00 ч., в, на адрес в гр. Костинброд, площад Иван Вазов №1, 

Започна работата за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в 
процедура по реда на ЗОП, протоколирана на правно основание чл.68, ал.1 - 6 от ЗОП с 
настоящия Протокол, удостоверяващ Публичната част от заседанието и дейността на 
Комисия, назначена със Заповед № РД-05-181/28.04.2016 г. на кмета на община Костинброд. 

 Поставената задача на комисията: отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите, постъпили в срока за подаването им, съгласно Обявлението за открита процедура 
за възлагане на обществена поръчка с уникален № 00035-2016-0002 в регистъра на АОП, 
открита с Решение № РД 05 – 128/22.03.2016 г. на кмета на община Костинброд, обявена с 
Обявление с изх.№ 08.00-39/22.03.2016 г. и Решение за изменение № РД-05-147/11.04.2016 г. 
с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: 
„Мост 1 –Мост над река Блато, находящ се на път SFO 1401 (Костинброд – Петърч - Безден) 
в землището на град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100, като при своята 
работа Комисията се съобразява с условията и изискванията на обявлението, одобрената 
документация за участие в обществената поръчка и Разясненията към нея с посочения по-
горе предмет, 

Комисия в състав: 
Председател: Снежа ------ заличени данни по чл.2 ЗЗЛД ----- – магистър по 

специалност „право”, правоспособен юрист, на длъжност при възложителя – главен 
юрисконсулт,  

Членове: 1. Инж. Габриела - заличени данни по чл.2 ЗЗЛД - – строителен 
инженер, по специалност „Строителство на сгради и съоръжения”, на длъжност при 
възложителя – заместник кмет. 

2. инж. Пламен - заличени данни по чл.2 ЗЗЛД - – магистър, строителен 
инженер по специалност„ Промишлено и гражданско строителство”; на длъжност при 
възложителя – „главен инженер”.  

3. арх. Веселин заличени данни по чл.2 ЗЗЛД – матистър по 
архитектура, със специалност „архитект”, на длъжност при възложителя „главен архитект”. 

4. Лора -- заличени данни по чл.2 ЗЗЛД - – магистър по икономика, със 
специалност „валутен, митнически и данъчен контрол”, на длъжност при въложителя – 
мл.експерт „счетоводител”. 

Резервни членове:  
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1. Теодора - заличени данни по чл.2 ЗЗЛД – техническо образование, със специалност 
„геодезия”, на длъжност при възложителя – заместник кмет, с професионални 
компетентности, свързана с предмета на обществената поръчка, усвоени в процеса на 
изпълнение на трудови правоотношения. 

2. Ангел заличени данни по чл.2 ЗЗЛД – магистър по право, правоспособен юрист, на 
длъжност при възложителя като юрисконсулт. 
 
На заседанието присъстваха: 
1. Константин - заличени данни по чл.2 ЗЗЛД - – представител на кандидат, подал 

оферта № 08-00-39/5/27.04.2016 г. в процедурата «ЩРАБАГ» ЕАД, с Пълномощно, с 
нотариална заверка на подписа рег.№ 2646/25.04.2016 г.  

2. Любов - заличени данни по чл.2 ЗЗЛД – представител на кандидат, подал 
оферта № 08-00-39/2/27.04.2016 г. в процедурата «ГБС-Инфраструктурно строителство» АД, 
с Пълномощно, с нотариална заверка на подписа рег.№ 1572/11.03.2016 г.  

3. Кремена заличени данни по чл.2 ЗЗЛД – представител на кандидат, подал 
оферта № 08-00-39/1/26.04.2016 г. в процедурата «МОСТРЕМОНТ-97» ООД, с Пълномощно 
ОТ 28.04.2016 г. 

На основание чл.68(3) от ЗОП, лицата удостовериха присъствието си на публичното 
отваряне на офертите с попълване на нарочен списък и депозирараха пълномощните си. 
Комисията извърши проверка на самоличността на присъстващите представители на 
участниците. 
 Председателят, провери и удостовери присъствието в пълен състав на редовните 
членове на комисията, разясни правните и процесуални действия, които следва да бъдат 
публично осъществени и откри работата на Комисията, в изпълнение на  чл.68, ал.1. от ЗОП, 
като докладва предадените му под опис - Входящ регистър за получени оферти и справка 
„Пълен филтър” от деловодната система, по реда на постъпване от 26-27.04.2016 г. в 
запечатани пликове, както следва: 

1. Оферта № 08-00-39/1 от 26.04.2016 г. на «МОСТРЕМОНТ-97» ООД - гр.София, 
 подадена в 11,50 ч.  

2. Оферта № 08-00-39/2 от 27.04.2016 г. на «ГБС-Инфраструктурно строителство» 
АД - гр.София,  подадена в 10,31 ч. 

3. Оферта № 08-00-39/3 от 27.04.2016 г. на «ТРЕЙС-СОФИЯ» ЕАД - гр.София, 
подадена в 12,06 ч. 

4. Оферта № 08-00-39/4 от 27.04.2016 г. на «ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ» ЕАД - 
гр.София,  подадена в 12,58 ч.  

5. Оферта № 08-00-39/5 от 27.04.2016 г. на «ЩРАБАГ» ЕАД - гр.София,  подадена в 
15,11 ч. 

6. Оферта № 08-00-39/6 от 27.04.2016 г. на «НИВЕЛ СТРОЙ» ЕООД - гр.София, 
подадена в 15,14 ч. 

 
Установи се, че постъпилите 6 (шест) броя оферти, съгласно обявения списък са 

подадени в определения от Възложителя срок – до 17,00 часа на 27.04.2016 г. и е допустимо 
тяхното разглеждане. 

След обявяване на списъка с участници, подали в срок офертни предложения, 
членовете на комисията подписаха Декларации, в съответствие с  чл.35, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към изпълнение на възложената задача. 

 І. Комисията пристъпи към публичната част от своята работа с отваряне на 
пликовете по реда на тяхното постъпване и проверка за наличието на три отделни 
запечатани плика, съобразно чл.68, ал.4 от ЗОП, след което най-малко трима от нейните 
членове следва да подписват плик № 3. Комисията предложи представителите от 
присъстващите участници да подпишат плик № 3 на останалите участници. В присъствието 
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на лицата по чл.68.ал. 3 от ЗОП, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете 
й да подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага 
представителите от присъстващите участници да подпишат документите в плик № 2 на 
останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които 
той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.ЗОП.  

1. Плик на Оферта № 08-00-39/1 от 26.04.2016 г. на «МОСТРЕМОНТ-97» ООД - гр.София, 
 подадена в 11,50 ч. Надписан и запечатан, непрозрачен и в ненарушена цялост, 
съгласно изискванията на документация по процедурата. Разписан от членовете на 
комисията и представител на конкурентен участник. Отворен публично. Констатирано 
наличие на три броя плика, с №1, №2, №3. И трите плика са запечатани, непрозрачни и в 
ненарушена цялост. 

Подписан беше Плик с №3 от членовете от комисията и представител на 
присъстващия представител на конкурентен участник- инж. Константин Петров Иванов – 
представител на кандидат «ЩРАБАГ» ЕАД. 

Подписан беше Плик №2. Отворен и констатирано съдържание на налична папка  
съдържаща 5 броя страници, номерирани с № 54-57, включително в тях 2 броя графични 
разработки. Разписаха се всички документи от папките от трима членове на комисията и 
представителя на конкурентен участник, подписал Плик №3. 

Подписан Плик №1 «Документи за подбор». Отворен и констатирано съдържание на 
53 броя страници на документи, представляващи Заглавна страница, Списък с поредност и 
номерация на представените документи под Описа по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. В описа се 
съдържат данни и за Плик 2 с номерация:2.1, 2.2 и 2,3: съответно на страници 54-57 и Плик 
№3 с поредна номерация:3.1, 3.2, 3.3 и с данни за страници на документите: 58-61, както и 
магнитен носител. 

Оповестени бяха с изчитане документите, които се съдържат в Плик №1. Проверката 
за съответствие на документите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, установи 
съответствието на описаните в списъка с представените, както и налични документи от 
Приложения, които не са подробно описани в списъка, находящи се на страници 27-44. 
 

2. Плик за Оферта № 08-00-39/2 от 27.04.2016 г. на «ГБС-Инфраструктурно 
строителство» АД - гр.София,  подадена в 10,31 ч. 

Надписани и запечатани, непрозрачни и в ненарушена цялост, съгласно изискванията на 
документация по процедурата, общо 3 плика, съответно надписани с №1, №2, №3. Разписани 
от членовете на комисията и един представител на конкурентен участник - Кремена 
Стоянова Маринова – представител на кандидат «МОСТРЕМОНТ-97» ООД.  

Подписан беше Плик с №3 от членовете от комисията и представител на 
присъстващия представител на конкурентен участник- Кремена Стоянова Маринова – 
представител на кандидат «МОСТРЕМОНТ-97» ООД. 

Подписан беше Плик №2. Отворен и констатирано съдържание на налична папка  
съдържаща 6 броя страници, номерирани с № 000001-000006, включително в тях 4 броя 
графични разработки. Разписаха се всички документи от папките от трима членове на 
комисията и представителя на конкурентен участник, подписал Плик №3. 

Подписан Плик №1 «Документи за подбор». Отворен и констатирано съдържание на 
102 броя страници на документи под Опис по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, поредно номерирани и 
данни за Плик 2 и Плик №3. 
Оповестени бяха с изчитане документите, които се съдържат в Плик №1. Проверката за 
съответствие на документите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, установи 
съответствието на описаните в списъка с представените, както и налични документи от 
Приложения, които не са подробно описани в списъка, в конкретност Приложения към 
Образец №7: стр. 25-47, приложения към Образец 8- стр.48-60, прил. Към Образец 9 на стр. 
61-70 . 
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3. Плик на Оферта № 08-00-39/3 от 27.04.2016 г. на «ТРЕЙС-СОФИЯ» ЕАД - гр.София, 
подадена в 12,06 ч. Надписан и запечатан, непрозрачен и в ненарушена цялост, съгласно 
изискванията на документация по процедурата. Разписан от членовете на комисията и 
представител на конкурентен участник. Отворен публично. Констатирано наличие на три 
броя плика, с №1, №2, №3. И трите плика са запечатани, непрозрачни и в ненарушена 
цялост. 

Подписан беше Плик с №3 от членовете от комисията и представител на 
присъстващия представител на конкурентен участник- инж. Любов Христова Донинска – 
представител на кандидат «ГБС-Инфраструктурно строителство» АД. 

Подписан беше Плик №2. Отворен и констатирано съдържание на налична папка  
съдържаща 3 броя страници, номерирани с № 000001-000003, освен тях 5 броя графични 
разработки. Разписаха се всички документи от папките от трима членове на комисията и 
представителя на конкурентен участник, подписал Плик №3. 

Подписан Плик №1 «Документи за подбор». Отворен и констатирано съдържание на 
90 броя страници на документи под Опис по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, поредно номерирани и 
данни за Плик 2 и Плик №3. 

Оповестени бяха с изчитане документите, които се съдържат в Плик №1. Проверката 
за съответствие на документите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, установи се 
частично съответствието на описаните в списъка с представените, както и налични 
документи от Приложения, които не са подробно описани в списъка, находящи се на 
страници 16-36. Несъответствието е от неправилен № на Приложение, вероятно техническа 
грешка в списъка на пореден №14, Приложение №20/21/. 

Указание: Да се изправи несъответствието. 
 
4. Плик на Оферта № 08-00-39/4 от 27.04.2016 г. на «Пътища и съоръжения» ЕАД - 
гр.София, подадена в 12,58 ч. Надписан и запечатан, непрозрачен и в ненарушена цялост, 
съгласно изискванията на документация по процедурата. Разписан от членовете на 
комисията и представител на конкурентен участник. Отворен публично. Констатирано 
наличие на три броя плика, с №1, №2, №3. И трите плика са запечатани, непрозрачни и в 
ненарушена цялост. 

Подписан беше Плик с №3 от членовете от комисията и представител на 
присъстващия представител на конкурентен участник- инж. Любов Христова Донинска – 
представител на кандидат «ГБС-Инфраструктурно строителство» АД. 

Подписан беше Плик №2. Отворен и констатирано съдържание на налична папка  
съдържаща 2 броя страници, без номерация и освен тях още 1 брой графични разработки. 
Разписаха се всички документи от папките от трима членове на комисията и представителя 
на конкурентен участник, подписал Плик №3. 

Подписан Плик №1 «Документи за подбор». Отворен и констатирано съдържание на 
150 броя страници на документи, без номереция, под Опис по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, с 
поредни т. От 1 до 19, за Плик № 1, Плик 2 и Плик №3, без номерация на страници за 
съдържащите се документи и без да са описани приложенията към . 

Оповестени бяха с изчитане документите които се съдържат в Плик №1. Проверката 
за съответствие на документите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, установи 
съответствието на описаните в списъка с представените, както и налични документи от 
Приложения, които не са подробно описани в списъка, находящи се на страници 13-16, 19-
51, 58-85, както и Устав на Питища и съоръжения ЕАД, на страници от 135-150. 
 

5. Плик на Оферта Оферта № 08-00-39/5 от 27.04.2016 г. на «ЩРАБАГ» ЕАД - гр.София, 
подадена в 15,11 ч. Надписан и запечатан, непрозрачен и в ненарушена цялост, съгласно 
изискванията на документация по процедурата. Разписан от членовете на комисията и 
представител на конкурентен участник. Отворен публично. Констатирано наличие на три 
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броя плика, с №1, №2, №3. И трите плика са запечатани, непрозрачни и в ненарушена 
цялост. 

Подписан беше Плик с №3 от членовете от комисията и представител на 
присъстващия представител на конкурентен участник- Кремена Стоянова Маринова – 
представител на кандидат, в процедурата «МОСТРЕМОНТ-97» ООД,. 

Подписан беше Плик №2. Отворен и констатирано съдържание на налична папка  
съдържаща 4 броя страници, без номерация и освен тях още 3 брой графични разработки. 
Разписаха се всички документи от папките от трима членове на комисията и представителя 
на конкурентен участник, подписал Плик №3. 

Подписан Плик №1 «Документи за подбор». Отворен и констатирано съдържание на 
класьор с дакументи, разделени на раздели, под номера от 1 до 14. Страниците на 
документите не са номерирани. Списъкът по чл.56, ал., т.14, е с поредност на документите : 
за плик 1: от 1 до 14, За плик 2: 15-17, за плик 3: 18-20. Не са определени номера на 
страници, къде се намират описаните в списъка документи. Общия брой страници на 
представените документи за Плик №1 е общо 158 броя. Не са описани документите, които са 
приложени към описаните в списъка, както следва: на стр. 11-16 – 3 броя Образец №4, стр. 
22- 25 – 4 бр.удостоверения от ЦПРС, стр. 31-81: документи за техническо оборудване, стр. 
85-145: документи, удостоверяващи квалификацията на 6 експерта, стр.150-152, 3 броя 
Приложение №12. 

Оповестени бяха с изчитане документите които се съдържат в Плик №1. Проверката 
за съответствие на документите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, установи 
съответствието на описаните в списъка с представените, както и налични документи от 
приложения към Образци, които не са подробно описани в списъка, описани по-горе. 
 
6. Плик на Оферта 6. с № 08-00-39/6 от 27.04.2016 г. на «НИВЕЛ СТРОЙ» ЕООД - 
гр.София, подадена в 15,14 ч.. Надписан и запечатан, непрозрачен и в ненарушена цялост, 
съгласно изискванията на документация по процедурата. Разписан от членовете на 
комисията и представител на конкурентен участник. Отворен публично. Констатирано 
наличие на три броя плика, с №1, №2, №3. И трите плика са запечатани, непрозрачни и в 
ненарушена цялост. 

Подписан беше Плик с №3 от членовете от комисията и представител на 
присъстващия представител на конкурентен участник- Константин Петров Иванов – 
представител на кандидата «ЩРАБАГ» ЕАД. 

Подписан беше Плик №2. Отворен и констатирано съдържание на налична папка  
съдържаща 2 броя страници, с номерация и освен тях още 5 брой графични разработки. 
Разписаха се всички документи от папките от трима членове на комисията и представителя 
на конкурентен участник, подписал Плик №3. 

Подписан Плик №1 «Документи за подбор». Отворен и констатирано съдържание на 
класьор, съдържащ 171 броя страници на документи, поредно номерирани, под Опис по 
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, с поредни т. от 1 до 46 за Плик № 1, за Плик 2 : т.1 и т.2 и за Плик 
№3: т.1-3. 

Оповестени бяха с изчитане документите които се съдържат в Плик №1. Проверката 
за съответствие на документите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, установи  се 
съответствието на описаните в списъка с представените, като са разместени в подредба 
описаните в списъка под пореден № 11, 12, 21, 25, 30, намерени в поредността на 
представеите документи, съответно на стр.149-155, 162, 164, 166, което не води до 
нередовност. 

На основание чл.68, ал.(6) от ЗОП, след извършените действията по чл.68 ал. 4 и 5 от 
ЗОП, След като беше отворена и последната постъпила оферта, председателят на комисията 
уведоми присъстващите представители на участниците, че с това е приключила публичната 
част от заседанието на комисията в 14,20 часа на 28.04.2016 г, за което се подписа 
настоящият етап от протокола, отразяващ действията от публичното заседание на комисията. 
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Комисията ще провери съответствието на документите и информацията в Плик № 1 
„Документи за подбор“ с критериите за подбор, поставени от възложителя, в съответствие с 
разпоредбите на чл.68, ал.7 от ЗОП, в закрито заседание. 

Участниците ще бъдат уведомени относно наличието и редовността на представените 
документи в Плик № 1, като им се изпрати протокол с констатациите. 

Участниците ще бъдат уведомени за дата и час на следващото открито заседание на 
комисията за отваряне на пликовете с «Предлагана цена». Уведомителното писмо ще бъде 
публикувано в «Профилът на купувача» към обществената поръчка с горецитирания 
предмет. 

Протоколът, отразяващ етап от работата на комисията, съдържа шест страници, 
състави се и се подписа от лицата участвалите в заседанието на комисия назначена със 
Заповед № РД-05-181/28.04.2016 г, както следва: 

 
Председател: Снежа -----------------: П  , заличени данни по чл.2 ЗЗЛД 

Членове: 1. Инж. Габриела --:  П  , заличени данни по чл.2 ЗЗЛД 

2. инж. Пламен --------:  П , заличени данни по чл.2 ЗЗЛД 

3. арх. Веселин ----------:  П , заличени данни по чл.2 ЗЗЛД 

4. Лора -------------------:  П  заличени данни по чл.2 ЗЗЛД 

Гр.Костинброд,   28.04.2016 г. 14, 20 часа    

 Протоколът води: .................П................................... 

 Снежа ------------ заличени данни по чл.2 ЗЗЛД 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1.1. 

     Закрито заседание 

ДНЕС: 28.04.2016 год., в 14,30 часа, в работен кабинет в сградата на общинска 
администрация Костинброд – община Костинброд  на адрес в  гр. Костинброд, ул.»Охрид» 
№1, 

Комисията в непроменен състав продължи своята работата в закрито заседание и 
пристъпи към разглеждане на документите в плик № 1 „Документи за подбор“ за 
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, по реда на представените 
оферти. 

 Комисията направи следните констатации относно наличието и редовността на 
представените документи: 
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1. За Документи съдържащи се в Плик №1 "Документи за подбор" на кандидата на 
«МОСТРЕМОНТ-97» ООД - гр.София с Оферта № 08-00-39/1 от 26.04.2016 г., подадена в 
11,50 ч.  

Офертата е подадена от «МОСТРЕМОНТ-97» ООД - гр.София, ЕИК: 121329402, с 
адрес гр. София 1619 район Витоша, бул. Цар Борис III № 257, а адрес за кореспонденция в 
гр.София, бул. Генерал Тотлебен №89, тел. 02 9534078, факс: 02 8517223, Електронна поща: 
mostremont@mostremont.com, представлявано от инж. Христо Василев Василев. 
 

Анализът на документите е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят. 2. 
Представени документи от участник и сравнение с изискванията на Възложителя; 3. 
Констатации: 4. Изисквания на Възложителя за отстраняване на несъответствията. 
 

Изискване: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан 

от участника.; Представен. 

Изискване: 2. Представяне на участника - попълва се и се представя, съгласно образеца – 

Приложение № 3; Представено Приложение № 3- стр.1-2; Няма указания. 

Изискване: 3.Част от това представяне е и Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП,1за липса на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. Попълва се и се представя, съгласно образеца – 

Приложение № 4.; Представено Приложение № 4.- стр.3-4; Няма указания. 

Изискване: 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в 

процедурата (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ 

участника, съгласно актуалната му регистрация.; Не приложимо; Няма указания. 

Изискване: 5. При участници обединения – копие на договора за обединение, Не 

приложимо; Няма указания. 

Изискване: 6. Документ за гаранция за участиев размер – 3000 лева. Представя се в 

оригинал, когато е под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в 

полза на Възложителя или в копие, Представено б.б. от 22.04.2016 г.; Няма указания. 

Изискване: 7.1. Да притежава регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 

от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора група, III-та 

категория или да притежава такава регистрация в професионален или търговски регистър в 

държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.; Предложение: 

Представено Удостоверение № II-TV 003717, със срок на валидност до 30.09.2016 г. за 

Втора група строежи, от Първа до Четвърта категория. – стр.6; Няма указания. 

Изискване: 8. Технически възможности и квалификация:Участникът в процедурата 

трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и 

квалификация; 8.1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата, да е изпълнил поне едно съоръжение с отвор не по-малък от 20,0 м при ново 

строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища 

от Републиканската пътна мрежа и/или пътища с еквивалентни характеристики извън 

                                                             

. 
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страната. От разясненията, и в страната.; Указания: Изискването по т. 8.1. се доказва с 

представянето на: Указания: а). Списък на строителството, изпълнено през последните 5 

(пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с 

предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) по т. 5.1, с посочени: вид и място на 

изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените строително – монтажни работи 

(СМР); стойност/цена (лв. без ДДС) и обем на изпълненото строителство; дата на 

приключване изпълнението на строителството; лице, за което е изпълнено строителството 

(Възложител) и описание на доказателствените документи. Попълва се и се представя, 

съгласно образеца – Приложение № 7.; Предложение: Представен Списък - Приложение 

№ 7, с данни за изпълнен договор  за обект: Основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. 

Панония, гр.Видин», в определения срок, на стойност, значително над настоящата 

обществена поръчка и с предмет сходен с предмета на обществената поръчка. Констатации: 

Констатира се разлика в параметри на обема на изпълнявани СМР на обекта в приложение 

№7 и тези в Референцията. Направена беше проверка в публични регистри на АОП за ОП - 

00051-2014-0003, която потвърди данните в Референцията за изпълнен посочения договор. 

Указания: Да се представи Приложение №7 с данни за отстраняване на констатираното 

несъответствие или доказателства по чл.51, ал.1, т.2. от ЗОП за посочените конкретни 

цифрофи параметри за обем на изпълнението СМР, посочени в Приложение № 7. 

Указания: б).Заверени копия на документи, издадени от трети лица (различни от 

участника), доказващи изпълнението на строителството, включено в списъка по буква „а”, 

а именно: данни за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за 

въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи, издали 

тези актове, стойността, датата на приключване на изпълнението, мястото и вида на 

строителството; или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, 

датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и 

подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи 

изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Представят се в 

оригинал или четливо заверено копие.; Предложение: Представена Референция с № 

25/12.05.2015 г. за изпълнен посоченият в приложение №7 договор.; Констатации: 

Съответства на изискванията на чл.51, ал.1, 2 от ЗОП и е на стойност, посочена в 

приложението, но се различават данните за обем на СМР.; Указания: Кандидатът има 

възможност да представи доказателства по чл.51, ал.1, т.2. от ЗОП за посочените 

конкретни цифрофи параметри за обем на изпълнението СМР, посочени в Приложение № 7, 

които не съответстват с тези в Референцията. 

Изискване: 8.2. Да има възможност да осигури техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на обществената поръчка, но не по-малко от: Земекопна машина - 1 бр., Булдозер 

- 1 бр., Автосамосвал - 1 бр., Товарачна машина/ челен товарач - 1 бр., Автокран 20т. - 1 

бр., Фреза за асфалтобетон-1бр., Асфалтополагач - 1 бр., Машина за емулсия - 1 бр., 

Цистерна за вода - 1 бр. , Валяк -  бандажен - 1 бр., Компресор - 1 бр. , Пневматични чукове 

- 1 бр. Указания: Изискването по т. 8.2. се доказва с представянето на: а). Декларация за 

техническото оборудване, както и за оборудването за изпитване и изследване, необходимо за 

изпълнение на обществената поръчка по т. 5.2, съдържаща: вид на техническото оборудване; 

технически характеристики, свързани с производителността и качеството на СМР (година на 

производство/ производителност); основание за ползване от участника (собственост, наем, 
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лизинг, предварителен договор или друго основание, конкретизирано от участника). Попълва 

се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 8.; Предложение: Представена  

Декларация -Приложение № 8.-стр.9, с данни за 12 бр.машини, по вид и брой, съответстваш с 

изискванията на възложителя. Представена Декларация Образец №13 на стр.26, за наетата 

техника, с приложение към нея – стр.27-44: Договор от 11.04.2016 г. с Приложение №1 към 

него: Списък на строителните машини с приложено извлечение от инвентарна книга на 

наемодателя на техниката с данни за собственост на техниката с инв.№ 1013, № 142, № 1004, 

№ 196, № 446, №166, № 688, № 359 и копия от Регистрационни талони от КАТ и МЗХ 

стр.36-44.; Констатация: Удостоверено осигуреното техническо оборудване, по вид и 

брой, съответстваш с изискванията на възложителя.; Няма указания. 

Изискване: 8.3. Да разполага с екип от служители/експерти, които ще използва за 

изпълнение на обществената поръчка, включващ най-малко определените позици по-долу..; 

Предложение: Представена Декларация – образец- – Приложение № 9 на стр.13-16 и 

Образец №10-4 бр, стр.17-20.; Няма указания. 

Изискване: А). Ръководител на обекта/ Технически ръководител, по чл.163а от ЗУТ - 1 
(един) брой: Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност 

„Пътно строителство“, „Транспортно строителство”, „Строителство на сгради и 

съоръжения“, или „ПГС“ или „Железопътно строителство”, или еквивалент/ аналогична 

специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 

специалности); образователно-квалификационна степен: магистър/бакалавър.Специфичен 

опит: участие в екип на подобна ръководна позиция  (ръководител или зам. ръководител) 

при изпълнение на минимум 1 (едно) съоръжение с отвор не по-малък от 20,0 м при ново 

строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища от 

Републиканската пътна мрежа и/или пътища с еквивалентни характеристики извън страната. 

Предложение: А.За ръководител на обекта/ Технически ръководител, по чл.163а от ЗУТ, 

предложен инж. И.Е., в трудово правоотношение с кандидата, с висше образование, магистър 

„Транспортно строителство“. Притежаващ Специфичен опит, като ръководител на пет 

обекта, с предмет сходен с предмета на поръчката, в периода от 1986 г. до момента на 

подаване на офертата.; Констатации: А.За инж. И.Е., не са представени доказателства за 

декларираните в Образеца на Приложение №9 обстоятелства за образование, квалификация и 

специфичен опит. Указания: С оглед изпълнени изискванията на възложителя за обем 

декларирани обстоятелства за квалификацията и опита на експертите от екипа на 

кандидата, ако участникът бъде избран за изпълнител, преди подписване на договора да 

представи доказателства за декларираните обстоятелства, по отношение инж. И.Е, като 

отговарящ за заемане на позицията „Ръководител на обект/технически ръководител по 

чл.163а от ЗУТ.  

Изискване: Б. Инженер по част „Геодезия“ – 1 (един) брой: Професионална област 

(квалификация): инженер - геодезист, специалност „Геодезия“ или еквивалент/аналогична 

специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 

специалности); образователно-квалификационна степен: магистър/бакалавър. 

Специфичен опит: не се изисква; Предложение: Б. За позицията „Инженер по част 

„геодезия“ е предложен инж. Н.Д. Декларилано, че той има висше образование, магистър- 

геодезия, фотограметрия и картография, и професионална квалификация: инженер по 

геодезия, фотограметрия и картография. Специфичен опит е деклариран в периода от 2000 г. 

до настоящия момент, на позиции като „инженер по част „Геодезия“ при изпълнението на 
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осем обекта, с предмет, сходен на поръчката. Представена Декларация Образец на 

Приложение №10 – стр.17. Представен граждански договор от 15.04.2016 г.– стр.45.; 

Констатации: Б. За инж. Н.Д, не са представени доказателства за декларираните в Образеца 

на Приложение №9 обстоятелства за образование, и квалификаци. Указания: С оглед 

изпълнени изискванията на възложителя за обема декларирани обстоятелства за 

квалификацията и опита на експертите от екипа на кандидата, ако участникът бъде 

избран за изпълнител, преди подписване на договора да представи доказателства за 

декларираните обстоятелства, за квалификация по отношение инж. Н.Д. 

Изискване: В. Инженер по част „Геология“ – 1 (един) брой:Професионална област 

(квалификация): инженер - геолог, специалност  „Геология и геоинформатика - ГГИ“, 

„Геология и проучване на минералните и енергиини ресурси – ГПМЕР”, „Геология и 

палеонтология” или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито в 

държава, където няма подобни специалности); образователно-квалификационна степен: 

магистър/бакалавър. Специфичен опит: не се изисква.; Предложение: В. За позиция 

„инженер по част „Геология“, е представен инж. П.Г. Декларирано е, че притежава висше 

образование, магистър по геология и хидрогеология. Специфичен опит, като инженер геолог 

и хидролог в периода 1991- 2002 г.  и при изпълнение на три проекта, с предмет сходен на 

поръчката. Представена Декларация Образец на Приложение №10 – стр.18. Представен 

граждански договор от 15.04.2016 г.– стр.46; Констатация: В. За инж. П.Г. не са представени 

доказателства за декларираните обстоятелства като образование, професионална 

квалификация.опит. Указание: С оглед изпълнени изискванията на възложителя за обема 

декларирани обстоятелства за квалификацията и опита на експертите от екипа на 

кандидата, ако участникът бъде избран за изпълнител, преди подписване на договора да 

представи доказателства за декларираните обстоятелства, за квалификация по 

отношение инж. П.Г. 

Изискване: Г. Инженер по част „Електро“ – 1 (един) брой:Професионална област 

(квалификация): електро инженер, специалност  „Ел.мрежи и системи“, „Електро 

инсталации”, или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито в 

държава, където няма подобни специалности); образователно-квалификационна степен: 

магистър/бакалавър. Специфичен опит: не се изисква; Предложение: Г. за позиция Инженер 

по част „Електро“  е представена кандидатурата на инж. В.П. Висше образование, 

електроинженер. Специфичен опит в периода 2000 г—и към момента, като електроинженер 

и проектант. Участие в екипи при изпълнение на шест проекта с предмет, сходен с 

поръчката.Представена Декларация Образец на Приложение №10 – стр.19. Представен 

граждански договор от 15.04.2016 г.– стр.47.; Констатация: За инж. В.П, за позиция Инженер 

по част „Електро“, не са представени документи, удостоверяващи декларираните 

обстоятелства, по отношение на образование, квалификация. Указание: С оглед изпълнени 

изискванията на възложителя за обема декларирани обстоятелства за квалификацията и 

опита на експертите от екипа на кандидата, ако участникът бъде избран за изпълнител, 

преди подписване на договора да представи доказателства за декларираните 

обстоятелства, за квалификация по отношение инж. В.П. 

Изискване: Д. Архитект – 1 (един) брой,Професионална област (квалификация): архитект, 

завършил специалност «Архитектура», образователно квалификационна степен: 

бакалавър/магистър или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е 

придобито в държава, където няма подобни специалности).Специфичен опит: не се изисква.; 
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Предложение: Д. За позиция „Архитект“, е предложен арх. Е.С. С висше образование, 

магистър-архитект. Специфичен опит в периода 2002-2004 г. като архитект, а от 2006 г. и 

към момента: ръководител проект. Представена Декларация Образец на Приложение №10 – 

стр.20. Представен граждански договор от 15.04.2016 г.– стр.48; Констатация: За арх. Е.С. не 

са представени доказателства за декларираните обстоятелства по отношение образование, 

квалификация. Указания: С оглед изпълнени изискванията на възложителя за обема 

декларирани обстоятелства за квалификацията и опита на експертите от екипа на 

кандидата, ако участникът бъде избран за изпълнител, преди подписване на договора да 

представи доказателства за декларираните обстоятелства, за квалификация по 

отношение арх. Е.С. 

Изискване: Е. Координаторът по безопасност и здраве (КБЗ) – 1 (един) брой: 

Професионална област (квалификация): строителен инженер всички специалности или 

професионална квалификация строителен техник; Да притежава документ, удостоверяващ 

придобита компетентност по „БЗ”.Специфичен опит: не се изисква.; Предложение: За 

позиция „Координатор по КБЗ, е предложена техн. А.С., притежаваща средно –специално 

образование с професионално квалификация „Строителство и архитектура“.Специфичен 

опит в периода от 2009 г. и до момента като техник транспортно строителство и координатор 

по БЗ. Координатор по ЗБУТ на три обекта с предмет, сходен на поръчката. ; Констатация: За 

техн. А.С.: 1: не са представени доказателства за декларираните обстоятелства по отношение 

образование, квалификация. 2. За предложеният, от участника в процедурата, Координатор 

по безопасност и здраве не е  посочен № на съответния/ите документ/и, удостоверяващ/и 

завършен курс за КБЗ. Указания: За техн. А.С. :1. да се посочи № на съответния/ите 

документ/и, удостоверяващ/и завършен курс за КБЗ., каквото е изискването в т.5.3 а) от 

Раздел V на Документацията. 2. С оглед изпълнени изискванията на възложителя за обема 

декларирани обстоятелства за квалификацията и опита на експертите от екипа на 

кандидата, ако участникът бъде избран за изпълнител, преди подписване на договора да 

представи доказателства за декларираните обстоятелства, за квалификация по 

отношение техн. А.С. за определената позиция на Координатор по безопасност и здраве. 

Пояснения: Изискването по т.8.3. се доказва с представянето на: а). Декларация - списък 

на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на 

обществената поръчка по т. 5.3, съдържаща: служител/експерт (трите имена и позиция 

(длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка); 

образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 

заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на 

издадения документ2, издател) и специфичен опит (месторабота, период, длъжност, 

основни функции, посочване на конкретен изпълнен обект3). Попълва се и се представя, 

съгласно образеца – Приложение № 9. б). В случай, че експерта/ите, посочени в 

декларацията - списък по буква „а”, не е служител/работник на участника, то този 

експерт представя Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт. Попълва се 

и се представя, съгласно образеца – Приложение № 10.; 
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Изискване: 8.4. Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана 

съгласно стандарт ISO 9001:2008 и внедрена система за опазване на околната среда, 

сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентни системи. Пояснения: 

Изискването по т. 8.4. се доказва с представянето на: а). Заверени копия на валидни 

сертификати или документи, удостоверяващи процес на сертификация или 

ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави; Предложение: Представен Сертификат ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 

+Cor. 1:2009 и BS OHSAS 18001:2007, в срок на валидност- стр.21-23.; Констатации: Няма 

забележки; Няма указания. 

Изискване: 8.Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 55, 

ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - попълва се и се 

представя, съгласно образеца – Приложение № 11.; Констатация: Представена – стр.24; 

Няма указания 

Изискване: 9. Декларация, – Приложение № 12 от представляващия участника в 

процедурата по актуална/търговска регистрация. ; Предложение:Представена – стр.25; Няма 

указания 

Изискване: 10. Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо) – 

попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 13.; Предложение: 

Представена с приложения от Договор за наем на техника, извлечение от инвентарна книга на 

наемодателя и регистрационни талони от КАТ и МЗХ– стр.26-48; Няма указания 

Изискване: 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо) – 

попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 14.; Декларирано-

неприложимо. 

Изискване: 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - попълва 

се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 18.; Предложение: Подадена 

Декларация Приложение №18- стр.50; Няма забележки; Няма указания 

Изискване: 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, за приемане на условията в проекта 

на договор – попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 19.; Подадена 

Декларация Приложение №19-стр.51; Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: 14.Декларация по чл. 6, ал. 2 от (ЗМИП) –Приложение № 21.; Подадена 
Декларация Приложение №21 – стр.52; Няма забележки; Няма указания. 
 
2. За Документи съдържащи се в Плик №1 "Документи за подбор" на кандидата на 
«ГБС-Инфраструктурно строителство» АД - гр.София с Оферта № 08-00-39/2 от 27.04.2016 г.
 подадена в 10,31 ч..  
Офертата е подадена от «ГБС-Инфраструктурно строителство» АД, ЕИК: 130131711, с адрес 
гр. София 1619 район Витоша, ул. Дамяница № 3-5, тел.: 02 9151874, факс: 02 9151755, 
Електронна поща: gbsis@gbs-bg.com, представлявано от Камен Симеонов Пешов, Иван 
Трифонов Митрев и Тодор Антонов Гочев. 
 

Анализът на документите е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят. 2. 
Представени документи от участник и сравнение с изискванията на Възложителя; 3. 
Констатации: 4. Изисквания на Възложителя за отстраняване на несъответствията. 
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Изискване: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан 

от участника.; Представен; 

Изискване: 2. Представяне на участника - попълва се и се представя, съгласно образеца – 

Приложение № 3; Представено: Приложение № 3; Няма указания. 

Изискване: 3.Част от това представяне е и Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, за липса на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. Попълва се и се представя, съгласно образеца – 

Приложение № 4.; Представени 4 броя Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП Приложение № 4.– 

стр.000005-000012.; Няма указания. 

Изискване: 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в 

процедурата (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ 

участника, съгласно актуалната му регистрация.; Представено Пълномощно – стр.000013; 

Констатации: Съответства на изискванията на възложителя и е валидно. Няма указания. 

Изискване: 5. При участници обединения – копие на договора за обединение. Не 

приложимо. 

Изискване: 6. Документ за гаранция за участиев размер – 3000 лева. Представя се в 

оригинал, когато е под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в 

полза на Възложителя или в копие, Представена Банкова гаранция, в срок на валидност до 

27.11.2016 г. Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: 7.1. Да притежава регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 

от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора група, III-

та категория или да притежава такава регистрация в професионален или търговски регистър 

в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица. Представено 1. 

Удостоверение № II-NV 007096, със срок на валидност до 30.09.2016 г. за Първа група 

строежи, от Първа до Пета категория, 2. Удостоверение № II-NV 001386, със срок на 

валидност до 30.09.2016 г. за Втора група строежи, от Първа до Четвърта категория. 3. 

Удостоверение № II-NV 001385, със срок на валидност до 30.09.2016 г. за Трета група 

строежи, от Втора до Трета категория. 4. Удостоверение № II-NV 003450, със срок на 

валидност до 30.09.2016 г. за Четвърта група строежи, от Първа до Трета категория. Всички 

на стр. 000016-000020; Констатации: Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: 8. Технически възможности и квалификация:Участникът в процедурата 

трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и 

квалификация; 8.1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата, да е изпълнил поне едно съоръжение с отвор не по-малък от 20,0 м при ново 

строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища 

от Републиканската пътна мрежа и/или пътища с еквивалентни характеристики извън 

страната. От разясненията, и в страната.; Разяснения: Изискването по т. 8.1. се доказва с 

представянето на: а). Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, 

считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на 

поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) по т. 5.1, с посочени: вид и място на изпълненото 

строителство (кратко описание на изпълнените строително – монтажни работи (СМР); 

стойност/цена (лв. без ДДС) и обем на изпълненото строителство; дата на приключване 
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изпълнението на строителството; лице, за което е изпълнено строителството (Възложител) и 

описание на доказателствените документи. Попълва се и се представя, съгласно образеца – 

Приложение № 7.; Предложение: Представен Списък - Приложение № 7, с данни за 

изпълнени три обекта, с предмет, съдържащ едентични и сходни дейности с тези на 

обществената поръчка. Проектите за изпълнени в периода октомври 2012, август 2013 и 

октомври 2015 г. Договорите за изпълнените проекти са : 1. Проектиране и строителство 

на Автомагистрала «Струма» ЛОТ 2, участък «Дупница – Благоевтрад» от км.322+000 до 

км 359+483,52», 2. «Допълнително проектиране и изграждане на строеж «Автомагистрала 

«Струма» ЛОТ 1 Долна Диканя – Дупница» от км 305+220 до км 322+000», 3. Обект 

BG161PO0001/2-1-01/2007/001-031 - Лот 31 „Рехабилитация и реконструкция на път II 18 

СОП – Южна дъга от км.41+137,87 до км44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел 

Младост в участъка от СОП до началото на съществуващ надлез – обл. София“. За 

удостоверяване на изпълнението на посочените СМР са представени три броя 

Удостоверения и Референции с № 53-00-14452/21.12.2015 г., № 53-00-5837/23.05.2014 г. ,и в 

приложение на писмо с № 53-00-6054/20.05.2013 г., като Референцията не съдържа данни 

за времето на издаването и. Всички в поредност на стр. От 000026 до 000047.; 

Констатация: Изпълненото строителство е в срок в съответствие с изискванията на 

възложителя и включва дейности идентични и сходни с предмета на поръчката, на 

стойност значително над прогназната стойност на обществената поръчка. Направена 

беше проверка в публични регистри на АОП за ОП - 00044-2012-0011 и ОП -00044-2011-0080, 

които потвърдиха данните в Удостоверения и Референции с № 53-00-14452/21.12.2015 г., № 

53-00-5837/23.05.2014 г. за изпълнен посочения договори под №1 и №2 в приложение №7. По 

отношение проверката за изпълнение на дейностите по посоченият от участника обект 

под №3 в списъка – образец 7, се установи, че е представена Референция без № и дата на 

издаване в приложение към писмо с №. 53-00-6054/20.05.2013 г. Същата не съответства на 

изискванията на чл.51, ал.1, т.2, б) от ЗОП, по отношение липса на дата на издаване. В 

същата референция се съдържат данни, с вероятно технически грешки, по отношение 

дата на възлагане с Договор № РД-33-17 от 29.10.2012 г. и периода на изпълнение на 

цитираният договор, поради което за комисията не бе възможно от публични регистри да 

удостовери съответствието и с данните в Приложение №7 за обект с пореден №3.; 

Указания: По отношение посочен под №3 изпълнен обект, ако кандидатът счита за 

необходимо да отстрани констатираните несъответствия, да представи доказанелства 

предвидени като допустими по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП. 

Разяснения: б).Заверени копия на документи, издадени от трети лица (различни от участника), доказващи изпълнението на 

строителството, включено в списъка по буква „а”, а именно: данни за публичните регистри, в които се съдържа информация за 

актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи, издали тези актове, стойността, датата 

на приключване на изпълнението, мястото и вида на строителството; или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

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

съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, 

удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Представят се в оригинал или четливо заверено 

копие. Предложение: Представена Удостоверения и Референции с № 53-00-14452/21.12.2015 

г., № 53-00-5837/23.05.2014 г.и в приложение на писмо с № 53-00-6054/20.05.2013 г; 

Констатации: Съответства на изискванията на чл.51, ал.1, 2 от ЗОП. Удостоверение и 

Референция с № 53-00-14452/21.12.2015 г., № 53-00-5837/23.05.2014 г. Референция без № и 

дата на издаване в приложение към писмо с №. 53-00-6054/20.05.2013 г. не съответства на 

изискванията на чл.51, ал.1, т.2, б), по отношение липса на дата на издаване. Указания: 

Ако кандидатът счете за нужно да отстрани констатираното несъответствие в 
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Референция без № и дата на издаване в приложение към писмо с №. 53-00-6054/20.05.2013 г. 

от страница 00044 на документите в Плик №1, да представи по сво преценка допустимите 

в чл.51, ал.1, т.2 доказателства.  

Изискване: 8.2. Да има възможност да осигури техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на обществената поръчка, но не по-малко от: Земекопна машина - 1 бр., Булдозер 

- 1 бр., Автосамосвал - 1 бр., Товарачна машина/ челен товарач - 1 бр., Автокран 20 т. - 1 

бр., Фреза за асфалтобетон-1бр., Асфалтополагач - 1 бр., Машина за емулсия - 1 бр., 

Цистерна за вода - 1 бр., Валяк -  бандажен - 1 бр., Компресор - 1 бр., Пневматични чукове - 

1 бр.  

Изискването по т. 8.2. се доказва с представянето на: а). Декларация за техническото 

оборудване, както и за оборудването за изпитване и изследване, необходимо за изпълнение 

на обществената поръчка по т. 5.2, съдържаща: вид на техническото оборудване; технически 

характеристики, свързани с производителността и качеството на СМР (година на 

производство/ производителност); основание за ползване от участника (собственост, наем, 

лизинг, предварителен договор или друго основание, конкретизирано от участника). Попълва 

се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 8.; Предложение: Представена  

Декларация -Приложение № 8.-стр.000048-000049., с данни за 15 бр.машини и строителна 

техника, както и лабораторно оборудване за изпитване и изследване, собствени, а по вид и 

брой, съответстваш с изискванията на възложителя. Представен на стр.000050 

Сертификат за акредитацияна Изпитвателна строителна лаборатория, в срок на 

валидност и към същия приложение технически средства към лабораторията: стр.000051-

000060. Представена Декларация Образец №13 на стр.000081, за използване на ресурс на 

трето лице за осигуряване на Автокран Бумар-Фаблок ДС 0254 Т, посочен под т.5.1 в Об 

разец Приложение №8., с приложение към нея – стр.000083-000083 на Рамково 

споразумение от 10.02.2015 г.и Рег.талон на специализирания автомобил – стр.000084.; 

Констатации:  Удостоверено осигуреното техническо оборудване, по вид и брой, 

съответстваш с изискванията на възложителя. Няма указания. 

Изискване: 8.3. Да разполага с екип от служители/експерти, които ще използва за 

изпълнение на обществената поръчка, включващ най-малко. Предложение: Представена 

Декларация – образец – Приложение № 9 на стр.000061-000069 и Образец №10-3 бр, 

стр.000072-000074, както и Сертификат по БЗ – стр.000070-000071.  

Изискване: А). Ръководител на обекта/ Технически ръководител, по чл.163а от ЗУТ - 1 
(един) брой: Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност 

„Пътно строителство“, „Транспортно строителство”, „Строителство на сгради и 

съоръжения“, или „ПГС“ или „Железопътно строителство”, или еквивалент/ аналогична 

специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 

специалности); образователно-квалификационна степен: магистър/бакалавър. Специфичен 

опит: участие в екип на подобна ръководна позиция (ръководител или зам. ръководител) при 

изпълнение на минимум 1 (едно) съоръжение с отвор не по-малък от 20,0 м при ново 

строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища от 

Републиканската пътна мрежа и/или пътища с еквивалентни характеристики извън страната. 

Предложение: А.За ръководител на обекта/ Технически ръководител, по чл.163а от ЗУТ, 

предложен инж. Г.К., в трудово правоотношение с кандидата, с висше образование, 

магистър, строителен инженер ПГС. Притежаващ Специфичен опит, като ръководител 

на обект, зам.-ръководител на обект, технически ръководител при изпълнението на четири 



  

16 от 41 

обекта, с предмет сходен с предмета на поръчката, в периода от 2005 г. до 2015 г. 

Констатация: А.За инж. Г.К.: 1. не са представени доказателства за декларираните в 

Образеца на Приложение №9 обстоятелства за образование, квалификация и специфичен 

опит.; Указания: С оглед изпълнени изискванията на възложителя за обема декларирани 

обстоятелства за квалификацията и опита на експертите от екипа на кандидата, ако 

участникът бъде избран за изпълнител, преди подписване на договора да представи 

доказателства за декларираните обстоятелства, по отношение инж. Г.К., като 

отговарящ за заемане на позицията „Ръководител на обект/технически ръководител по 

чл.163а от ЗУТ.  

Изискване: Б. Инженер по част „Геодезия“ – 1 (един) брой: Професионална област 

(квалификация): инженер - геодезист, специалност  „Геодезия“ или еквивалент/аналогична 

специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 

специалности); образователно-квалификационна степен: магистър/бакалавър. Специфичен 

опит: не се изисква; Предложение: Б. За позицията „Инженер по част „геодезия“ е 

предложен инж. Б.С. Декларилано, че той има висше образование, магистър – геодезияи 

професионална квалификация: инженер по геодезист.Специфичен опит 5 години, на позиции 

като „инженер геодезист“ при строителството на комплексни инфраструктурни обекти 

от транспортен сектор. В трудово правоотношение с кандидата.; Констатации: Б. За 

инж. Н.Д, не са представени доказателства за декларираните в Образеца на Приложение 

№9 обстоятелства за образование, квалификация.; Указания: С оглед изпълнени 

изискванията на възложителя за обема декларирани обстоятелства за квалификацията и 

опита на експертите от екипа на кандидата, ако участникът бъде избран за изпълнител, 

ще трябва преди подписване на договора да представи доказателства за декларираните 

обстоятелства, за квалификация по отношение инж. Б.С. 

Изискване: В. Инженер по част „Геология“ – 1 (един) брой:Професионална област 

(квалификация): инженер - геолог, специалност „Геология и геоинформатика - ГГИ“, 

„Геология и проучване на минералните и енергиини ресурси – ГПМЕР”, „Геология и 

палеонтология” или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито в 

държава, където няма подобни специалности); образователно-квалификационна степен: 

магистър/бакалавър. Специфичен опит: не се изисква.; Предложение: В. За позиция 

„инженер по част „Геология“, е представен инж. Д.В.Д.З. Декларирано е, че притежава 

висше образование, бакаларър по геология и проучване на минералните и енергиини ресурси. 

Специфичен опит, като инженер геолог 4 г.9 м. и при изпълнение на 13 проекта, с предмет 

сходен на поръчката. Представена Декларация Образец на Приложение №10 – стр.000072. 

Представен граждански договор от 15.04.2016 г.– стр.46; Констатации: В. За инж. 

Д.В.Д.З. не са представени доказателства за декларираните обстоятелства като 

образование, професионална квалификация.; Указания: С оглед изпълнени изискванията на 

възложителя за обема декларирани обстоятелства за квалификацията и опита на 

експертите от екипа на кандидата, ако участникът бъде избран за изпълнител, преди 

подписване на договора да представи доказателства за декларираните обстоятелства, за 

квалификация по отношение инж. Д.В.Д.З. 

Изискване: Г. Инженер по част „Електро“ – 1 (един) брой: Професионална област 

(квалификация): електро инженер, специалност „Ел.мрежи и системи“, „Електро 

инсталации”, или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито в 

държава, където няма подобни специалности); образователно-квалификационна степен: 
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магистър/бакалавър. Специфичен опит: не се изисква; Предложение: Г. за позиция Инженер 

по част „Електро“  е представена кандидатурата на инж. В.П. Висше образование, 

електроинженер «Ел.централи, мрежи и системи». Специфичен опит над 40 г. като 

електроинженер специалист, организатор на производство, консултант по част 

«Електро» и  проектант. Участие в екипи при изпълнение на 25 проекта, от които 7 с 

предмет, сходен с поръчката.Представена Декларация Образец на Приложение №10 – 

стр.000073. Констатации: За инж. В.П, за позиция Инженер по част „Електро“, не са 

представени документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства, по отношение на 

образование, квалификация и опит. Указания: С оглед изпълнени изискванията на 

възложителя за обема декларирани обстоятелства за квалификацията и опита на 

експертите от екипа на кандидата, ако участникът бъде избран за изпълнител, ще трябва 

преди подписване на договора да предстваи доказателства за декларираните 

обстоятелства, за квалификация по отношение инж. В.П. 

Изискване: Д. Архитект – 1 (един) брой, Професионална област (квалификация): архитект, 

завършил специалност «Архитектура», образователно квалификационна степен: 

бакалавър/магистър или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито 

в държава, където няма подобни специалности).Специфичен опит: не се изисква. 

Предложение: Д. За позиция „Архитект“, е предложен арх. Б.К. С висше образование, 

магистър-архитект. Специфичен опит над 30 г., като гл.архитект, архитект, проектант 

и ръководител на група. Представена Декларация Образец на Приложение №10 – 

стр.000074. Констатации: За арх. Б.К. не са представени доказателства за 

декларираните обстоятелства по отношение образование, квалификация. Указания: С 

оглед изпълнени изискванията на възложителя за обема декларирани обстоятелства за 

квалификацията и опита на експертите от екипа на кандидата, ако участникът бъде 

избран за изпълнител, преди подписване на договора да представи доказателства за 

декларираните обстоятелства, за квалификация по отношение арх. Б.К. 

Изискване: Е. Координаторът по безопасност и здраве (КБЗ) – 1 (един) брой: 

Професионална област (квалификация): строителен инженер всички специалности или 

професионална квалификация строителен техник; Да притежава документ, удостоверяващ 

придобита компетентност по „БЗ”. Специфичен опит: не се изисква. Предложение: За 

позиция „Координатор по КБЗ, е предложен инж. П.П., притежаващ висше образование, 

магистър Транспортно строителство, строителен инженер по с професионално 

квалификация „Транспортно строителство – Пътно строителство“. Трудов стаж над 8 

години като строителен инженер. В трудово правоотношение с кандидата. Специфичен 

опит от 2015 г. и до момента като координатор по БЗ. Представени Сертификати за 

компетентност  по ЗБУТ – стр.000070-000071. Констатации: За техн. инж. П.П не са 

представени доказателства за декларираните обстоятелства по отношение образование, 

квалификация. Указания: С оглед изпълнени изискванията на възложителя за обема 

декларирани обстоятелства за квалификацията и опита на експертите от екипа на 

кандидата, ако участникът бъде избран за изпълнител, ще трябва преди подписване на 

договора да представи доказателства за декларираните обстоятелства, за квалификация 

по отношение инж. П.П. 

Разяснения: Изискването по т.8.3. се доказва с представянето на: а). Декларация - 

списък на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на 
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обществената поръчка по т. 5.3, съдържаща: служител/експерт (трите имена и позиция 

(длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка); 

образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 

заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на 

издадения документ4, издател) и специфичен опит (месторабота, период, длъжност, 

основни функции, посочване на конкретен изпълнен обект5). Попълва се и се представя, 

съгласно образеца – Приложение № 9. б). В случай, че експерта/ите, посочени в 

декларацията - списък по буква „а”, не е служител/работник на участника, то този 

експерт представя Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт. Попълва се 

и се представя, съгласно образеца – Приложение № 10.  

Изискване: 8.4. Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана 

съгласно стандарт ISO 9001:2008 и внедрена система за опазване на околната среда, 

сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентни системи. Изискването 

по т. 8.4. се доказва с представянето на: а). Заверени копия на валидни сертификати или 

документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация или на 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави ; 

Предложение: Представен Сертификат ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 в срок на 

валидност- стр.000075-000056. Няма забележки. Няма указания. 

Изискване: 8.Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 55, 

ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - попълва се и се 

представя, съгласно образеца – Приложение № 11.; Предложение: Представена Декларация 

Приложение № 11. – стр.000077. Няма несъответствие. Няма указания. 

Изискване: 9. Декларация, – Приложение № 12 от представляващия участника в 

процедурата по актуална/търговска регистрация. ; Предложение: Представени Декларации 

Приложение № 11. - 3 бр – стр.000078-000080. Няма несъответствие. Няма указания. 

Изискване: 10. Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо) – 

попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 13.; Предложение: 

Представена  Декларация, Приложение №13 с приложения от рамково споразумение за 

разполагане с техника и регистрационен талон от КАТ– стр.000081-000084. 

Няманесъответствие. Няма указания. 

Изискване: 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо) – 

попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 14.; Декларирано-

неприложимо. 

Изискване: 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - попълва 

се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 18. Предложение: Подадена 

Декларация Приложение №18- стр.000086; Няма забележки; Няма указания 
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Изискване: 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, за приемане на условията в проекта 

на договор – попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 19.; 

Предложение: Подадена Декларация Приложение №19-стр.000087; Няма ; Няма указания. 

Изискване: 14.Декларация по чл. 6, ал. 2 от (ЗМИП) –Приложение № 21. Предложение: 

Подадена Декларация Приложение №21 със списък на акционерите физически лица – 

стр.000088-000101; Няма забележки; Няма указания. 

Други; Представено копие от Протокол за посетен обекта от 29.03.2016 г. Няма 

забележки. Няма указания. 

 
3. За Документи съдържащи се в Плик №1 "Документи за подбор" на кандидата на 
«ТРЕЙС-СОФИЯ» ЕАД - гр.София с Оферта № 08-00-39/3 от 27.04.2016 г. подадена в 12,06 
ч..  
Офертата е подадена от «ТРЕЙС-СОФИЯ» ЕАД - гр.София, ЕИК: 175254451, с адрес гр. 
София 1404, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул. Метличина поляна №15, тел. 02 8193600, 
факс: 02 8193602, Електронна поща: trace_sofia@tracebg.com, представлявано от Бисер 
Григоров Иванов. 
 

Анализът на документите е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят. 2. 
Представени документи от участник и сравнение с изискванията на Възложителя. 3. 
Констатации: 4. Изисквания на Възложителя за отстраняване на несъответствията. 
 

Изискване: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан 

от участника.; Да;. 

Изискване: 2. Представяне на участника - попълва се и се представя, съгласно образеца – 

Приложение № 3; Представено Приложение № 3 и приложение  Удостоверение от Агенция 

по вписвания №20160113113314 от 13.01.2016 .; Няма несъответствие; Няма указания. 

Изискване: 3.Част от това представяне е и Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП,6за липса на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. Попълва се и се представя, съгласно образеца – 

Приложение № 4.; Представена Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – стр.000009-000011.; 

Няма  несъответствие; Няма указания. 

Изискване: 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в 

процедурата (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ 

участника, съгласно актуалната му регистрация.; неприложимо. 

Изискване: 5. При участници обединения – копие на договора за обединение, Не 

приложимо; Няма указания. 

Изискване: 6. Документ за гаранция за участиев размер – 3000 лева. Представя се в 

оригинал, когато е под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в 

полза на Възложителя или в копие, Предложение: Представена Банкова гаранция, в срок на 

валидност до 25.11.2016 г.; Няма несъответствие; Няма указания. 

                                                             

. 
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Изискване: 7.1. Да притежава регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 

от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора група, III-та 

категория или да притежава такава регистрация в професионален или търговски регистър в 

държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица. Предложение: 

Представено 1. Удостоверение № II-ТV 003890, със срок на валидност до 30.09.2016 г. 

заВтора група строежи, от Първа до Четвърта категория на стр. 000013; Няма 

несъответствие; Няма указания. 

Изискване: 8. Технически възможности и квалификация: Участникът в процедурата 

трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и 

квалификация; Изискване: 8.1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на 

подаване на офертата, да е изпълнил поне едно съоръжение с отвор не по-малък от 20,0 м 

при ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на 

пътища от Републиканската пътна мрежа и/или пътища с еквивалентни характеристики 

извън страната. От разясненията, и в страната.; Изискването по т. 8.1. се доказва с 

представянето на: а). Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, 

считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на 

поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) по т. 5.1, с посочени: вид и място на изпълненото 

строителство (кратко описание на изпълнените строително – монтажни работи (СМР); 

стойност/цена (лв. без ДДС) и обем на изпълненото строителство; дата на приключване 

изпълнението на строителството; лице, за което е изпълнено строителството (Възложител) и 

описание на доказателствените документи. Попълва се и се представя, съгласно образеца – 

Приложение № 7.; Предложение: Представен Списък - Приложение № 7, с данни за 

изпълнени два обекта, с предмет с идентични и сходни дейности с тези на обществената 

поръчка. Проектите за завършили изпълнение в периода юни 2012, август 2013. Договорите 

за изпълнените проекти са : 1. Автомагистрала «Тракия»/А-4, Оризово – Бургас», участък: 

ЛОТ 2 «Стара загора – Нова Загора» от км 201+100 до км 241+900» 2. 

«Автомагистрала/А2/Хемус СОП- пътен възел Яна» от км 0+000 до км 8+460» За 

удостоверяване на изпълнението на посочените СМР са представени: За договор №1: 

Референция с №984/22.11.2012 г. на стр. 000016-000017, Констативен акт, Образец №15 за 

установяване годността на приемане на част от строежа, на стр.000018-000034.  За 

договор №2: Удостоверение без № и дата на издаване на стр.000035-000036.; 

Констатация: Изпълненото на посочените строителни обекти е с данни на завършване в 

срок и по отношение предмет на СМР, в съответствие с изискванията на възложителя, като 

включва дейности идентични и сходни с предмета на поръчката, на стойност значително над 

прогназната стойност на обществената поръчка. За удостоверяване редовността на 

представените документи за изпълнение критериите за подбор, изпълнението на СМР по 

договор № 1 от приложение №7, беше проверено в публични регистри на АОП и АПИ за ОП 

- 00044-2009-0092, която потвърди, че издателят на Референции с № 984/22.11.2012 г е бил 

партньор в ДЗЗД- изпълнител на обекта. От публичните регистри, се установи, че 

изпълнителят по договор№ РД-33-2/23.04.2010 г. не е имал подизпълнители, поради което 

референция №984/22.11.2012 г. не съответства с данните за изпълнители и обем дейности 

от тези регистри и не се приема. 2. За изпълнен посочение на договор под №2 в приложение 

№7е представена Референция без № и дата на издаване.Същата не съответства на 

изискванията на чл.51, ал.1, т.2, б), по отношение липса на дата на издаване, поради което 
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не се приема.; Указания: По отношение посочен под №1 и №2 изпълнени обекти, 

кандидатът да представи годни доказателства предвидени като допустими по чл.51, ал.1, 

т.2, а), б), в) от ЗОП. 

Разяснения: б).Заверени копия на документи, издадени от трети лица (различни от участника), доказващи изпълнението на 

строителството, включено в списъка по буква „а”, а именно: данни за публичните регистри, в които се съдържа информация за 

актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи, издали тези актове, стойността, датата 

на приключване на изпълнението, мястото и вида на строителството; или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

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

съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, 

удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Представят се в оригинал или четливо заверено 

копие.; Представени: 1. Референция с №984/22.11.2012 г. и в приложение Констативен акт, 

Образиц №15 за установяване годността за приемане на част от строежа. 

2. Удостоверение за добро изпълнение  на стр.00035, без номери дата на издаване.; 

Констатации: Референции с № 984/22.11.2012 г е издадена от партньор в ДЗЗД- 

изпълнител на обекта. От публичните регистри, се установи, че изпълнителят по 

договор№ РД-33-2/23.04.2010 г. не е имал подизпълнители, поради което референция 

№984/22.11.2012 г. не съответства с данните за изпълнители и обем дейности от тези 

регистри с данни за договора и не се приема. 2. За изпълнение  на договор под №2 в 

приложение №7 е представена Референция без № и дата на издаване. Същата не 

съответства на изискванията на чл.51, ал.1, т.2, б) от ЗОП,поради което не се приема.; 

Указания: За отстраняване на констатираните  несъответствия в Референция 

№984/22.11.2012 г. и Удостоверение бед номер и дата на издаване на стр. 00035 от 

документите в Плик №1, да представи по сво преценка допустимите в чл.51, ал.1, т.2, т.а) 

т.б) т.в) от ЗОП доказателства.  

Изискване: 8.2. Да има възможност да осигури техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на обществената поръчка, но не по-малко от: Земекопна машина - 1 бр. Булдозер 

- 1 бр.Автосамосвал - 1 бр.Товарачна машина/ челен товарач - 1 бр. Автокран 20т. - 1 

бр.Фреза за асфалтобетон-1бр. Асфалтополагач - 1 бр. Машина за емулсия - 1 бр.Цистерна 

за вода - 1 бр. Валяк -  бандажен - 1 бр. Компресор - 1 бр. Пневматични чукове - 1 бр. 

Изискването по т. 8.2. се доказва с представянето на: а). Декларация за техническото 

оборудване, както и за оборудването за изпитване и изследване, необходимо за изпълнение 

на обществената поръчка по т. 5.2, съдържаща: вид на техническото оборудване; технически 

характеристики, свързани с производителността и качеството на СМР (година на 

производство/ производителност); основание за ползване от участника (собственост, наем, 

лизинг, предварителен договор или друго основание, конкретизирано от участника). Попълва 

се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 8. Предложение: Представена  

Декларация -Приложение № 8.-стр.000037-000038., с данни за 18 бр.машини и строителна 

техника, от които: собствени 2 и осигурени от трети лица с Рамков договор и Договор за 

наем, съответно представени в Приложение на Декларация – приложение №13 на стр. 

000068-000076, катопо вид и брой, съответстват с изискванията на възложителя. За 

декларираното наличие на собствена техника не са представени документи.; Констатации: 

Удостоверено осигуреното техническо оборудване, по вид и брой, съответстваш с 

изискванията на възложителя. За декларираното наличие на собствена техника не са 

представени документи.; Указания: За декларираното наличие на собствена техника, в 

Приложение №8, с оглед липсата на изискване за удостоверяване с документи към 

Декларация приложение №8, кандидатът по своя преценка да прецени на кои етап, ще  
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удостовери това обстоятелство, с представяне на допълнителни документи или при 

евентуалност, ако бъде избран за изпълнител, преди подписване на договор. 

Изискване: 8.3. Да разполага с екип от служители/експерти, които ще използва за 

изпълнение на обществената поръчка, включващ най-малко: Представена Декларация – 

образец- – Приложение № 9 на стр.000039-000063 и Образец №10-3 бр, стр.000083-000085, 

граждански договори – 3 броя и Удостоверение за компетентност по ЗБУТ – стр.000062. 

Изискване: А). Ръководител на обекта/ Технически ръководител, по чл.163а от ЗУТ - 1 
(един) брой: Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност 

„Пътно строителство“, „Транспортно строителство”, „Строителство на сгради и 

съоръжения“, или „ПГС“ или „Железопътно строителство”, или еквивалент/ аналогична 

специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 

специалности); образователно-квалификационна степен: магистър/бакалавър. Специфичен 

опит: участие в екип на подобна ръководна позиция  (ръководител или зам. ръководител) 

при изпълнение на минимум 1 (едно) съоръжение с отвор не по-малък от 20,0 м при ново 

строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища от 

Републиканската пътна мрежа и/или пътища с еквивалентни характеристики извън страната. 

Предложение: А.За ръководител на обекта/ Технически ръководител, по чл.163а от ЗУТ, 

предложен инж. Г.Г., с висше образование, магистър, строителен инженер, специалност 

Транспортно строителство. Притежаващ Специфичен опит, като технически ръководител 

на обект, ръководител на обект при изпълнението на шестобекта, с предмет сходен с 

предмета на поръчката, в периода от 2007 г. до 12.2015 г. В трудово правоотношение с 

кандидата. Представени са доказателства за декларираните в Образеца на Приложение №9 

обстоятелства за образование, квалификация и специфичен опит с копия от диплом, трудов 

договор, референция – стр. 00045-000049.; Констатации: А.За инж. Г. Г. няма 

несъответствия. Няма указания. 

Изискване: Б. Инженер по част „Геодезия“ – 1 (един) брой:Професионална област 

(квалификация): инженер - геодезист, специалност  „Геодезия“ или еквивалент/аналогична 

специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 

специалности); образователно-квалификационна степен: магистър/бакалавър. Специфичен 

опит: не се изисква; Предложение: Б. За позицията „Инженер по част „геодезия“ е 

предложен инж. С.Б.Декларирано е, че има висше образование, магистър – геодезияи 

професионална квалификация: инженер по геодезия. Специфичен опит в периода 2008 до 

настоящия момент като технически ръководител по част геодезия при строителството на 

обект: Автомагистрала /А2/ “Хемус“, участък СОП - пътен възел Яна“ от км 0+000 до км 

8+460 и на обект: Строителство на депо за неопасни отпадъци – регион Перник“. В трудово 

правоотношение с кандидата. Представени са доказателства за декларираните в Образеца на 

Приложение №9 обстоятелства за образование, квалификация и специфичен опит с копия от 

диплом, трудов договор, 2 броя референции – стр. 00050-000054. Констатации: Б. За инж. 

С.Б., няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: В. Инженер по част „Геология“ – 1 (един) брой: Професионална област 

(квалификация): инженер - геолог, специалност „Геология и геоинформатика - ГГИ“, 

„Геология и проучване на минералните и енергиини ресурси – ГПМЕР”, „Геология и 

палеонтология” или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито в 

държава, където няма подобни специалности); образователно-квалификационна степен: 
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магистър/бакалавър. Специфичен опит: не се изисква.; Предложение: В. За позиция 

„инженер по част „Геология“, е представен инж. Д.Д. Декларирано е, че притежава висше 

образование, магистър, инженер-геолог със специалност „Инженерна геология и 

хидрология“. Специфичен опит, управител и инженер геолог от 2009 година и към момента 

при изпълнение на 7 проекта, от които 3 с предмет сходен на поръчката. Представена 

диплома, Декларация Образец на Приложение №10 – стр.000084. Представен граждански 

договор от 20.04.2016 г.– стр.79; Констатации: В. За инж. Д.Д.няма несъответствия;  

Изискване: Г. Инженер по част „Електро“ – 1 (един) брой: Професионална област 

(квалификация): електро инженер, специалност  „Ел.мрежи и системи“, „Електро 

инсталации”, или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито в 

държава, където няма подобни специалности); образователно-квалификационна степен: 

магистър/бакалавър. Специфичен опит: не се изисква; Предложение: Г. за позиция Инженер 

по част „Електро“  е представена кандидатурата на инж. С.Д. Висше образование, 

електроинженер «Ел.централи, мрежи и системи». Специфичен опит от 1996 г. и до 

настоящия момент,като началник, зам.-ръководител в Орган за контрол от вида С, обектов 

инженер.Представена диплома – стр.000056, Декларация Образец на Приложение №10 – 

стр.000085. Представен граждански договор от 20.04.2016 г.– стр.81; Констатации: Няма 

несъответствия; Няма указания 

Изискване: Д. Архитект – 1 (един) брой, Професионална област (квалификация): архитект, 

завършил специалност «Архитектура», образователно квалификационна степен: 

бакалавър/магистър или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е 

придобито в държава, където няма подобни специалности). Специфичен опит: не се 

изисква.; Предложение: Д. За позиция „Архитект“, е предложен арх. К.К. С висше 

образование, магистър-архитект. Специфичен опит от 2009 г. до настоящия момент, 

управител и проектант по част „Архитектура“. Представена диплома-стр.000057, 

Удостоверение от Камарата на архитектите – стр.000058, Декларация Образец на 

Приложение №10 – стр.000083. Представен граждански договор от 20.04.2016 г.– стр.77.; 

Констатации: Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване:Е. Координаторът по безопасност и здраве (КБЗ) – 1 (един) брой: 

Професионална област (квалификация): строителен инженер всички специалности или 

професионална квалификация строителен техник; Да притежава документ, удостоверяващ 

придобита компетентност по „БЗ”. Специфичен опит: не се изисква.; Предложение: За 

позиция „Координатор по КБЗ, е предложен инж. Ж.И., притежаващависше образование, 

магистър, строителен инженер с професионално квалификация „“Строителство на сгради“, 

специализация „Управление на инвестиционни проекти“. В трудово правоотношение с 

кандидата. Специфичен опит от 2010 г. и до момента като специалист ПТО и специалист по 

ЗБУТ. Представени: Диплома- стр.000059, Удостоверение за компетентност като 

„Координатор по безопастност и здраве в строителството“ – стр.000061, удостоверение за 

обучение по ЗБУТ – стр.000062, трудов договор.; Констатации: Няма несъответствия; Няма 

указания. 

Изискването по т.8.3. се доказва с представянето на:а). Декларация - списък на екипа от 

служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по т. 5.3, 

съдържаща: служител/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение 
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на обществената поръчка); образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 

заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ7, 

издател) и специфичен опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, посочване на конкретен 

изпълнен обект8). Попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 9.б). В случай, че 

експерта/ите, посочени в декларацията - списък по буква „а”, не е служител/работник на участника, то този 

експерт представя Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт. Попълва се и се представя, 

съгласно образеца – Приложение № 10. 

Изискване: 8.4. Да има внедрена система за управление на качеството, 

сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 и внедрена система за опазване на околната 

среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентни системи.Изискването 

по т. 8.4. се доказва с представянето на:а). Заверени копия на валидни сертификати или документи, удостоверяващи процес на 

сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави; 

Представен Сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 в срок на валидност- стр.000064-

000065; Няма забележки; Няма указания. 

Изискване: 8.Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 55, 

ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - попълва се и се 

представя, съгласно образеца – Приложение № 11. Представено Приложение № 11 – 

стр.000066; Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: 9. Декларация, – Приложение № 12 от представляващия участника в 

процедурата по актуална/търговска регистрация ; Представено Приложение № 12 – 

стр.000067; Няма несъответствие; Няма указания. 

Изискване: 10. Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо) – 

попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 13. Представено Приложение 

№ 13с приложения от Рамков договор с приложение, Договор за наем с приложение, 

граждански договори – 3 броя, Декларации Образец №10 –3 бр., съответно на стр.000068-

000085; Няма несъответствие; Няма указания. 

Изискване 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо) – 

попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 14.; Декларирано- 

Приложение № 14-неприложимо;  

Изискване: 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - попълва 

се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 18.; Подадена Декларация 

Приложение №18- стр.000087; Няма забележки; Няма указания 

Изискване:13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, за приемане на условията в проекта 

на договор – попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 19.; Подадена 

Декларация Приложение №19-стр.000088; Няма несъответствие; Няма указания. 

Изискване: 14.Декларация по чл. 6, ал. 2 от (ЗМИП) –Приложение № 21.; Подадена 

Декларация Приложение №21 със списък на акционерите физически лица – стр.000089; 

Няма забележки; Няма указания. 
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Други; Не. 

 
4. За Документи съдържащи се в Плик №1 "Документи за подбор" на кандидата на 
«ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ» ЕАД - гр.София с Оферта № 08-00-39/4 от 27.04.2016 г., 
подадена в 12,58 ч..  
Офертата е подадена от «ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ» ЕАД - гр.София, ЕИК: 121559474, с 
адрес гр. София 1619 район Витоша, ул.Евлия Челеби №58, тел.: 02 9571817, факс: 02 
95771841, Електронна поща: office@pisbg.com, представлявано от Николай Вълков Додеков. 
 

Анализът на документите е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят . 2. 
Представени документи от участник и сравнение с изискванията на Възложителя; 3. 
Констатации: 4. Изисквания на Възложителя за отстраняване на несъответствията. 
 

Изискване: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан 

от участника.; Да;  

Изискване: 2. Представяне на участника - попълва се и се представя, съгласно образеца – 

Приложение № 3; Представено: Приложение № 3 и приложение Извадка от Търговски 

регистър; Няма указания. 

Изискване: 3.Част от това представяне е и Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП,9за липса на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. Попълва се и се представя, съгласно образеца – 

Приложение № 4.; Представена Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – стр.9-10.; Няма 

указания. 

Изискване: 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в 

процедурата (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ 

участника, съгласно актуалната му регистрация.; неприложимо; 

Изискване: 5. При участници обединения – копие на договора за обединение, ; Не 

приложимо; Няма указания. 

Изискване: 6. Документ за гаранция за участиев размер – 3000 лева. Представя се в 

оригинал, когато е под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в 

полза на Възложителя или в копие, ; Представена Банкова гаранция, в срок на валидност до 

27.11.2016 г.; Няма  несъответствие; Няма указания. 

Изискване: 7.1. Да притежава регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 

от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора група, III-та 

категория или да притежава такава регистрация в професионален или търговски регистър в 

държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица. Представено 1. 

Удостоверение № II-ТV 015620, със срок на валидност до 30.09.2016 г. за Първа група 

строежи, от Втора до Пета категория на стр. 89, 2. Удостоверение № II-ТV 004448, със срок 

на валидност до 30.09.2016 г. за Втора група строежи, от Първа до Четвърта категория на 

стр. 90, 3. Удостоверение № III - ТV 005162, със срок на валидност до 30.09.2016 г. за Трета 

група строежи, от Втора и Трета  категория на стр. 91. 4. Удостоверение № IV-ТV 007628, 

                                                             

. 
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със срок на валидност до 30.09.2016 г. за Четвърта група строежи, от Първа до Четвърта 

категория на стр. 92. 5. Удостоверение № V-ТV 010996, със срок на валидност до 30.09.2016 

г. за Пета група строежи, за отделни видове СМР съгласно КИД-2008, на стр. 93; Няма  

несъответствие; Няма указания. 

Изискване: 8. Технически възможности и квалификация:Участникът в процедурата 

трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и 

квалификация; 8.1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата, да е изпълнил поне едно съоръжение с отвор не по-малък от 20,0 м при ново 

строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища 

от Републиканската пътна мрежа и/или пътища с еквивалентни характеристики извън 

страната. От разясненията, и в страната.; Изискването по т. 8.1. се доказва с 

представянето на: а). Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, 

считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на 

поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) по т. 5.1, с посочени: вид и място на изпълненото 

строителство (кратко описание на изпълнените строително – монтажни работи (СМР); 

стойност/цена (лв. без ДДС) и обем на изпълненото строителство; дата на приключване 

изпълнението на строителството; лице, за което е изпълнено строителството (Възложител) и 

описание на доказателствените документи. Попълва се и се представя, съгласно образеца – 

Приложение № 7. Предложение: Представен Списък - Приложение № 7, с данни за 

изпълнени два обекта, с предмет с  сходни дейности с тези на обществената поръчка. 

Проектите са завършили сизпълнение в периода октомври 2012, септември 2013. 

Договорите за изпълнените проекти са : 1 »Рехабилитация на път III – 3004 - Тръстеник – 

Ореховица – път III – 137 от км 13+646.48 до км 29+987.10, област Плевен» и 2. 

«Рехабилитация на път III-306- Луковит – Червен бряг – Кнежа от км00+000 до км 9+715 

и от км 19+207 до км 35+946, с обща дължина 26,454, област Плевен, За удостоверяване на 

изпълнението на посочените СМР са представени: За договор №1: Референция с №53-00-

4349/14.04.2014 г., на стр. 13-14. За договор №2: Референция с №53-00-3519/26.03.2014 г., на 

стр. 15-16.; Констатации: Изпълненото на посочените строителни обекти е с данни на 

завършване в срок и по отношение предмет на СМР, в съответствие с изискванията на 

възложителя, като включва дейности сходни с предмета на поръчката, на стойност 

значително над прогназната стойност на обществената поръчка. За удостоверяване 

редовността на представените документи за изпълнение критериите за подбор, изпълнението 

на СМР по договор № 1 от приложение №7, беше проверено в публични регистри на АОП и 

АПИ за ОП – 00044-2011-0111, която потворди информацията от Референцията, от която е 

видно, че кандидатът е партньор в ДЗЗД, изпълнил обекта по Договор № РД-33-

13/13.07.2012 г.2. За изпълнение на договор под № 2 в приложение №7, беше проверено в 

публични регистри на АОП и АПИ за ОП – 00044-2012 – 0004, която потворди 

информацията от Референцията, от която е видно, че кандидатът е  партньор в ДЗЗД,  

изпълнил обекта по Договор № РД-33-30/25.09.2012 г.; Няма указания. 

б).Заверени копия на документи, издадени от трети лица (различни от участника), доказващи изпълнението на строителството, 

включено в списъка по буква „а”, а именно: данни за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на 

строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи, издали тези актове, стойността, датата на приключване на 

изпълнението, мястото и вида на строителството; или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

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

нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи 

изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Представят се в оригинал или четливо заверено копие.; 



  

27 от 41 

Представени: За договор №1: Референция с №53-00-4349/14.04.2014 г., на стр. 13-14. За 

договор №2: Референция с №53-00-3519/26.03.2014 г., на стр. 15-16.; Няма 

несъответствия; Няма указания.  

Изискване: 8.2. Да има възможност да осигури техническо оборудване, необходимо 

за изпълнение на обществената поръчка, но не по-малко от: Земекопна машина - 1 бр. 

Булдозер- 1 бр. Автосамосвал - 1 бр. Товарачна машина/ челен товарач - 1 бр. Автокран 

20т. - 1 бр. Фреза за асфалтобетон-1бр. Асфалтополагач - 1 бр. Машина за емулсия - 1 бр. 

Цистерна за вода - 1 бр. Валяк -  бандажен - 1 бр. Компресор - 1 бр. Пневматични чукове - 1 

бр. Изискването по т. 8.2. се доказва с представянето на: а). Декларация за техническото 

оборудване, както и за оборудването за изпитване и изследване, необходимо за изпълнение 

на обществената поръчка по т. 5.2, съдържаща: вид на техническото оборудване; технически 

характеристики, свързани с производителността и качеството на СМР (година на 

производство/ производителност); основание за ползване от участника (собственост, наем, 

лизинг, предварителен договор или друго основание, конкретизирано от участника). Попълва 

се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 8.; Предложение: Представена  

Декларация -Приложение № 8 с приложения: стр.17–51., с данни за 22 бр.машини и 

строителна техника, от които: собствени 20 и осигурени от трети лица с Договор за наем – 2 

бр. Представени в Приложение на Декларация – приложение №13 рамков договор от 

01.04.2013 г.  Списък на собствена техника, Списък на налична техника в Елаците Мед АД, 

Договор за наем от 25.04.2016 г. за наем на пневматични чукове, Договор за извършване на 

лабораторни изпитвания с приложения към него от Сертификат за акредитация и Заповед 

№А122/26.02.2016 г. за изменение на Заповед № А 563/30.10.2015 към Сертификат за 

акредитация. ; Констатации: Удостоверено осигуреното техническо оборудване, по вид и 

брой, съответстваш с изискванията на възложителя. За декларираното наличие на собствена 

техника не са представени документи, освен опис с данни за инвентарен номер.; Указания: 

За декларираното наличие на собствена техника, в Приложение №8, с оглед липсата на 

изискване за удостоверяване с документи към Декларация приложение №8, кандидатът по 

своя преценка да прецени на кои етап, ще  удостовери това обстоятелство, с представяне на 

допълнителни документи или при евентуалност, ако бъде избран за изпълнител, преди 

подписване на договор. 

Изискване: 8.3. Да разполага с екип от служители/експерти, които ще използва за 

изпълнение на обществената поръчка, включващ най-малко:; Представена Декларация – образец- – 

Приложение № 9 на стр.52-85, в тях и Образец №10-6 бр,граждански договори – 6 броя и 

Удостоверение за компетентност по ЗБУТ – стр.63; 

Изискване: А). Ръководител на обекта/ Технически ръководител, по чл.163а от ЗУТ - 1 

(един) брой: Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност 

„Пътно строителство“, „Транспортно строителство”, „Строителство на сгради и 

съоръжения“, или „ПГС“ или „Железопътно строителство”, или еквивалент/ аналогична 

специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 

специалности); образователно-квалификационна степен: магистър/бакалавър. Специфичен 

опит: участие в екип на подобна ръководна позиция  (ръководител или зам. ръководител) 

при изпълнение на минимум 1 (едно) съоръжение с отвор не по-малък от 20,0 м при ново 

строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища 

от Републиканската пътна мрежа и/или пътища с еквивалентни характеристики извън 

страната. Предложение: А.За ръководител на обекта/ Технически ръководител, по 
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чл.163а от ЗУТ, предложен инж. Г.Г., с висше образование, магистър, строителен 

инженер, специалност Транспортно строителство. Притежаващ Специфичен опит, като 

главе инженер, заместник изпълнителен директор,  изпълнителен директор, генерален 

директор нови проекти, с опит в ръководене изпълнението на  11 обекта, от които 8 с 

предмет сходен с предмета на поръчката, в периода от 1995 г. до 2010 г. Представени са 

доказателства за декларираните в Образеца на Приложение №9 обстоятелства за 

образование., квалификация с копия от диплом – стр58. Представена Декларация Образец 

приложение №10, Граждански договор от 13.04.2016 г. в оригинал: стр-60-61.; 

Констатации: А. За инж. Г.Г: 1. не са представени доказателства за декларираните в 

Образеца на Приложение №9 обстоятелства за специфичен опит. Указания: С оглед 

изпълнени изискванията на възложителя за обема декларирани обстоятелства за 

квалификацията и опита на експертите от екипа на кандидата, ако участникът бъде избран за 

изпълнител, ще трябва преди подписване на договора да предстваи доказателства за 

декларираните обстоятелства, по отношение инж. Г.Г, като отговарящ за заемане на 

позицията „Ръководител на обект/технически ръководител по чл.163а от ЗУТ.  

Изискване: Б. Инженер по част „Геодезия“ – 1 (един) брой: Професионална област 

(квалификация): инженер - геодезист, специалност  „Геодезия“ или еквивалент/аналогична 

специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 

специалности); образователно-квалификационна степен: магистър/бакалавър. Специфичен 

опит: не се изисква; Предложение Б. За позицията „Инженер по част „геодезия“ е 

предложен инж. Н.С. Декларирано е, че има висше образование, магистър – геодезияи 

професионална квалификация: инженер по геодезия. Специфичен опит в периода 2000 до 

настоящия момент като Началник отдел „Строителство“и геодезист при строителството на 8 

обекта с предмет, сходен на поръчката. Представени са доказателства за декларираните в 

Образеца на Приложение №9 обстоятелства за образование, квалификация с копие от 

диплом, Представена Декларация Образец приложение №10, Граждански договор от 

18.04.2016 г. в оригинал: стр-78-81.; Констатации: Б.За инж. Н.С.: 1. не са представени 

доказателства за декларираните в Образеца на Приложение №9 обстоятелства за специфичен 

опит. Такъв не се изисква , поради което не се констатират несъответствия; Няма указания. 

Изискване: В. Инженер по част „Геология“ – 1 (един) брой: Професионална област 

(квалификация): инженер - геолог, специалност  „Геология и геоинформатика - ГГИ“, 

„Геология и проучване на минералните и енергиини ресурси – ГПМЕР”, „Геология и 

палеонтология” или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито в 

държава, където няма подобни специалности); образователно-квалификационна степен: 

магистър/бакалавър. Специфичен опит: не се изисква.; Предложение: В. За позиция 

„инженер по част „Геология“, е представен инж. М.К. Декларирано е, че притежава висше 

образование, магистър, инженер-геолог по проучване на полезни изкопаеми. Специфичен 

опит, катоинженер геолог от 1992-1999 г.Представена диплома – стр.74, Декларация Образец 

на Приложение №10 – стр.75 и Граждански договор от 11.04.2016 г. в оригинал – стр.76; 

Констатации: В. За инж. М.К. няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване:  Г. Инженер по част „Електро“ – 1 (един) брой: Професионална област 

(квалификация): електро инженер, специалност „Ел.мрежи и системи“, „Електро 

инсталации”, или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито в 

държава, където няма подобни специалности); образователно-квалификационна степен: 
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магистър/бакалавър. Специфичен опит: не се изисква; Предложение: Г. за позиция Инженер 

по част „Електро“  е представена кандидатурата на инж. А.А. Висше образование, 

електроинженерСпецифичен опит от 1984 г. и до настоящия момент,като специалис 

ел.снабдяване и обзавеждане, ел.монтьор в отдел Периферия, специалист подвижна 

лаборатория,  спициалист конструктор в научен центар, конструктор в направление  

Средства за организация на движението.Представена диплома – стр.82, Декларация Образец 

на Приложение №10 – стр.83. Представен граждански договор от 28.04.2016 г. в оригинал – 

стр.84; Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: Д. Архитект – 1 (един) брой, Професионална област (квалификация): архитект, 

завършил специалност «Архитектура», образователно квалификационна степен: 

бакалавър/магистър или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито 

в държава, където няма подобни специалности). Специфичен опит: не се изисква. 

Предложение: Д. За позиция „Архитект“, е предложен арх. Д.Р. С висше образование, 

магистър-архитект. Специфичен опит от 2000 г. до настоящия момент, архитект и главен 

архитект. Представена диплома-стр.71, Удостоверение от Камарата на архитектите – стр.72, 

Копие от Застрахователна полица Общо застраховане. – стр.73, Декларация Образец на 

Приложение №10 – стр.70 е копие. Представен граждански договор от 11.04.2016 г.в 

оригинал – стр.68; Констатации: За „Архитект“, предложеният арх. Д.Р., е предстявена 

Копие на Декларация Образец №10 на стр.70.; Указания: За „Архитект“, предложеният арх. 

Д.Р., да се представи  Декларация Образец №10.  

Изискване: Е. Координаторът по безопасност и здраве (КБЗ) – 1 (един) брой: 

Професионална област (квалификация): строителен инженер всички специалности или 

професионална квалификация строителен техник; Да притежава документ, удостоверяващ 

придобита компетентност по „БЗ”. Специфичен опит: не се изисква. Предложение: За 

позиция „Координатор по КБЗ, е предложен инж. П.С., притежаващ висше образование, 

магистър, строителен инженер с професионално квалификация „“Транспортно. Специфичен 

опит от 2009 г. и до момента като пециалист по ЗБУТ. Представени: Диплома- стр.62, 

Удостоверение за компетентност като „Координатор по безопастност и здраве в 

строителството“ – стр.63, удостоверение за обучение по ЗБУТ – стр.64, Декларация Образец 

на приложение №10 на стр.65, граждански договор в оригинал на стр.60.; Няма 

несъответствия; Няма указания. 

Изискването по т.8.3. се доказва с представянето на: а). Декларация - списък на екипа от 

служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по т. 5.3, 

съдържаща: служител/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение 

на обществената поръчка); образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 

заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ10, 

издател) и специфичен опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, посочване на конкретен 

изпълнен обект11). Попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 9. б). В случай, че 

експерта/ите, посочени в декларацията - списък по буква „а”, не е служител/работник на участника, то този 

експерт представя Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт. Попълва се и се представя, 

съгласно образеца – Приложение № 10.  
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Изискване: 8.4. Да има внедрена система за управление на качеството, 

сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 и внедрена система за опазване на околната 

среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентни системи. 
Изискването по т. 8.4. се доказва с представянето на: а). Заверени копия на валидни сертификати или документи, удостоверяващи 

процес на сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави ; 

Представени Сертификати БДС EN ISO 9001:2008на стр.87, БДС ENISO 14001:2005 на 

стр.88 и BS OHSAS 18001:2007 на стр.86., всички в срок на валидност. Няма забележки; 

Няма указания. 

Изискване: 8.Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 55, 

ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - попълва се и се 

представя, съгласно образеца – Приложение № 11.; Представено Приложение № 11 – 

стр.94; Няма несъответствия. Няма указания. 

Изискване: 9. Декларация, – Приложение № 12 от представляващия участника в 

процедурата по актуална/търговска регистрация. Представено Приложение № 12 – стр.95; 

Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: 10. Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо) – 

попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 13.; Представено 

Приложение № 13с приложения от Договор за наем на Акредитирана лаборатория, Рамков 

договор  за полване на механизация с приложения Описи от инвентарни книги, декларация 

по чл51а от ЗОП – Образец приложение 10 и граждански договори на експертите, съответно 

на стр.19-51, 59, 60,65,66,68,70-копие на декларация, 75,76,79,80,83,84; Констатации: 

Несъответствие на Образец приложение №10 на стр.70– копие от Декларация от арх.Д.Р. 

Указания: Да се представи Образец приложение №10 Декларация от арх.Д.Р. 

Изискване: 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо) – 

попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 14.; Не приложимо. 

Изискване: 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - попълва 

се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 18.; Подадена Декларация 

Приложение №18- стр.97. Няма забележки; Няма указания 

Изискване: 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, за приемане на условията в проекта 

на договор – попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 19.; Подадена 

Декларация Приложение №19-стр.98; Няма ; Няма указания. 

Изискване: 14.Декларация по чл. 6, ал. 2 от (ЗМИП) –Приложение № 21.; Подадена 

Декларация Приложение №21– стр.134; Няма забележки; Няма указания. 

Други; Проект на договора от документацията- стр.99; Няка изискване, Устав на участника 
от 2016 г.-стр.135; Няма изискване. 

 
5. За Документи съдържащи се в Плик №1 "Документи за подбор" на кандидата на 
«ЩРАБАГ» ЕАД - гр.София, с Оферта № 08-00-39/5 от 27.04.2016 г. подадена в 15,11 ч..  
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Офертата е подадена от «ЩРАБАГ» ЕАД - гр.София, ЕИК: 130463628, с адрес гр. София 
1309, район Илинден, ул. Кукуш № 1, с адрес за кореспонденция в гр.София, 
бул.Цариградско шосе №115 Г, ет.8, тел.: 02 4458873,  факс: 02 4458889, Електронна поща: 
tsvetelina.georgieva@mail.com, представлявано от Веселин Маринов Господинов, Фиданка 
Владимирова Гигова, Херберт Франц-Ксавие Шустер. 
 

Анализът на документите е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят . 2. 
Представени документи от участник и сравнение с изискванията на Възложителя; 3. 
Констатации: 4. Изисквания на Възложителя за отстраняване на несъответствията. 
 

Изискване: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан 

от участника.; Да. 

Изискване: 2. Представяне на участника - попълва се и се представя, съгласно образеца – 

Приложение № 3; Представено Приложение № 3 и приложение Удостоверение № 

20160301161336 от Търговски регистър; Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: 3.Част от това представяне е и Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, за липса на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. Попълва се и се представя, съгласно образеца – 

Приложение № 4.; Представена Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП Приложение № 4.- 4 броя, 

на 9-16; Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в 

процедурата (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ 

участника, съгласно актуалната му регистрация.; Представено нотариално заверено 

пълномощно от 06.04.2016 г. Няма несъответствия; Няма указавия 

Изискване: 5. При участници обединения – копие на договора за обединение, ; Не 

приложимо; Няма указания. 

Изискване: 6. Документ за гаранция за участиев размер – 3000 лева. Представя се в 

оригинал, когато е под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в 

полза на Възложителя или в копие, Представена Банкова гаранция, в срок на валидност до 

16.12.2016 г.; Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: 7.1. Да притежава регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 

от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора група, III-та 

категория или да притежава такава регистрация в професионален или търговски регистър в 

държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица. Предложение: 

Представено 1. Удостоверение № I-ТV 009798, със срок на валидност до 30.09.2016 г. 

заПърва група строежи, от първадо Пета категория на стр. 21, 2. Удостоверение № II-ТV 

002328, със срок на валидност до 30.09.2016 г. за Втора група строежи, от Първа до Четвърта 

категория на стр. 22, 3. Удостоверение № III - ТV 002556, със срок на валидност до 

30.09.2016 г. за Трета група строежи, от Втора и Трета категория на стр. 23. 4. Удостоверение 

№ IV-ТV 004778, със срок на валидност до 30.09.2016 г. за Четвърта група строежи, от Първа 

до Четвърта категория на стр. 24, 5. Удостоверение № V-ТV 006606, със срок на валидност 

до 30.09.2016 г. за Пета група строежи, за отделни видове СМР съгласно КИД-2008, на стр. 

25; Няма  несъответствие; Няма указания. 
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Изискване: 8. Технически възможности и квалификация:Участникът в процедурата трябва да 

отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация; Изискване: 8.1. През последните 5 

(пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне едно съоръжение с отвор не по-малък от 20,0 м при ново 

строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища от Републиканската пътна мрежа и/или 

пътища с еквивалентни характеристики извън страната. От разясненията, и в страната.;  

Изискването по т. 8.1. се доказва с представянето на: а). Списък на строителството, 

изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което 

е еднакво или сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) по т. 5.1, с 

посочени: вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените 

строително – монтажни работи (СМР); стойност/цена (лв. без ДДС) и обем на изпълненото 

строителство; дата на приключване изпълнението на строителството; лице, за което е 

изпълнено строителството (Възложител) и описание на доказателствените документи. 

Попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 7. Представен Списък - 

Приложение № 7, с данни за изпълнен един обект, с предмет със идентични и  сходни 

дейности с тези на обществената поръчка. Проекта е завършил сизпълнениена 15.09.2015 

г.. Договорът е за изпълнен проект: 1 »Рехабилитация на бул.Сливница от бул.Константин 

Величков, включително надлеза на Захарна фабрика», За удостоверяване на изпълнението на 

посочените СМР е представен Удостоверение с № СО- 15 2600-12644/15.12.2015 г на 

стр.28. и Удостоверение с № 14-07-00-74/21.12.2015 г. на стр119, за изпълнение на Договор 

№ СО-РД-55-546/29.08.2013 г. Констатаци: Изпълнението на посоченият строителен обекти 

е с данни на завършване в срок и по отношение предмет на СМР, в съответствие с 

изискванията на възложителя, като включва дейности идентични и сходни с предмета на 

поръчката, на стойност значително над прогназната стойност на обществената поръчка. За 

удостоверяване редовността на представените документи за изпълнение критериите за 

подбор, изпълнението на СМР по договора  от приложение №7, беше проверено в публични 

регистри на АОП и СОза ОП – 00087-2013-0031, която потвърди информацията от 

Референцията, че кандидатът е партньор в ДЗЗД, изпълнил обекта по Договор № РД-55-

546/29.08.2013 г. и в обем, удостоверен от Удостоверение с № 14-07-00-74/21.12.2015 г. на 

стр.119.  

б).Заверени копия на документи, издадени от трети лица (различни от участника), доказващи изпълнението на строителството, 

включено в списъка по буква „а”, а именно: данни за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на 

строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи, издали тези актове, стойността, датата на приключване на 

изпълнението, мястото и вида на строителството; или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

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

нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи 

изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Представят се в оригинал или четливо заверено копие.; 

Представени: За договор №1: Удостоверение с № СО- 15 2600-12644/15.12.2015 г на 

стр.28; Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: 8.2. Да има възможност да осигури техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на обществената поръчка, но не по-малко от: Земекопна машина - 1 бр. Булдозер 

- 1 бр. Автосамосвал - 1 бр. Товарачна машина/ челен товарач - 1 бр. Автокран 20т. - 1 бр. 

Фреза за асфалтобетон-1бр. Асфалтополагач - 1 бр. Машина за емулсия - 1 бр.Цистерна за 

вода - 1 бр. Валяк -  бандажен - 1 бр.Компресор - 1 бр. Пневматични чукове - 1 бр. 

Изискването по т. 8.2. се доказва с представянето на: а). Декларация за техническото 

оборудване, както и за оборудването за изпитване и изследване, необходимо за изпълнение 

на обществената поръчка по т. 5.2, съдържаща: вид на техническото оборудване; технически 

характеристики, свързани с производителността и качеството на СМР (година на 

производство/ производителност); основание за ползване от участника (собственост, наем, 
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лизинг, предварителен договор или друго основание, конкретизирано от участника). Попълва 

се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 8.; Представена  Декларация -

Приложение № 8 с приложения: стр.30–81., с данни за 13 бр.машини и строителна техника, 

от които: собствени 12 и осигурени от трети лица с Договор за наем – 1 бр. Представени в 

Приложение –Договор за наем от 24.04.2016 г. с рег.талон, съответно на стр.35-36. ., на 

Декларация – приложение №13 на стр.153, Договор за наем на техника и Регистрационен 

талон на техниката – стр.35-36 и Граждански договор от 21.04.2016 г. с инж. З.В. – стр.122.  

Свидетелства за регистрация от МЗХ на стр.31,34,37,38,42, Свидетелства за регистрация от 

Кат на стр. 33,35,39,41, фактури за закупено оборудване на стр. 32,44,48 и Инвентарна книга 

на стр. 49-81, удостоверяваща наличие на Хидрочук с инв. № 450. J500.0003 на стр.71. 

Констатации: Удостоверено осигуреното техническо оборудване, по вид и брой, 

съответстващ с изискванията на възложителя. Няма указания 

Изискване: 8.3. Да разполага с екип от служители/експерти, които ще използва за 

изпълнение на обществената поръчка, включващ най-малко:; Представена Декларация – образец- – 

Приложение № 9 на стр.52-85, в тях и Образец №10-6 бр,граждански договори – 6 броя и 

Удостоверение за компетентност по ЗБУТ – стр.63.  

Изискване: А). Ръководител на обекта/ Технически ръководител, по чл.163а от ЗУТ - 

1 (един) брой: Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност 

„Пътно строителство“, „Транспортно строителство”, „Строителство на сгради и 

съоръжения“, или „ПГС“ или „Железопътно строителство”, или еквивалент/ аналогична 

специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 

специалности); образователно-квалификационна степен: магистър/бакалавър. Специфичен 

опит: участие в екип на подобна ръководна позиция  (ръководител или зам. ръководител) 

при изпълнение на минимум 1 (едно) съоръжение с отвор не по-малък от 20,0 м при ново 

строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища 

от Републиканската пътна мрежа и/или пътища с еквивалентни характеристики извън 

страната.; Предложение: А.За ръководител на обекта/ Технически ръководител, по чл.163а 

от ЗУТ, предложен инж. Х.С., с висше образование, магистър, строителен инженер, 

специалност Пътно и железопътно строителство. Притежаващ Специфичен опит, като 

началник на строеж, при реализиране на 5 обекта, от които 3 с предмет идентичен и 

сходен с предмета на поръчката, в периода от 1980 г. до 1992 г. Представени са 

доказателства за декларираните в Образеца на Приложение №9 обстоятелства за 

образование., квалификация с копия от диплом – стр85, 86. Представен Трудов договор с 

кандидата – стр.87, Трудова книжка и референция, удостоверяваща опит на инж. Х.С като 

ръководител на строителни обекти/ технически ръководител: на стр. 89-112.; Няма 

несъответствия; Няма указания 

Изискване: Б. Инженер по част „Геодезия“ – 1 (един) брой:Професионална област 

(квалификация): инженер - геодезист, специалност  „Геодезия“ или еквивалент/аналогична 

специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 

специалности); образователно-квалификационна степен: магистър/бакалавър. Специфичен 

опит: не се изисква; Предложение: Б. За позицията „Инженер по част „геодезия“ е 

предложен инж. К.Т. Декларирано е, че има висше образование, магистър – геодезия и 

професионална квалификация: инженер по геодезия, фотограметрия и картография. 

Специфичен опит в периода 2001 г. и  до настоящия момент като инженер по част 

„Геодезия” при строителството на обект с предмет, идентичен и със сходни дейности на 
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поръчката. Представени са доказателства за декларираните в Образеца на Приложение №9 

обстоятелства за образование, квалификация с копие от диплом, Удостоверение от УАСГ, 

Трудов договор и Удостоверение за правоприемство на работодателя по договора и 

кандидата в процедурата, Удостоверение с № 14-07-00-74/21.12.2015 г. На стр119, за 

изпълнение на Договора, посочен от кандидата като опит № СО-РД-55-546/29.08.2013 г., 

като в екипа е участвувал на определената позиция и инж. К.Т. Няма несъответствия; Няма 

указания. 

Изискване: В. Инженер по част „Геология“ – 1 (един) брой:Професионална област 

(квалификация): инженер - геолог, специалност „Геология и геоинформатика - ГГИ“, 

„Геология и проучване на минералните и енергиини ресурси – ГПМЕР”, „Геология и 

палеонтология” или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито в 

държава, където няма подобни специалности); образователно-квалификационна степен: 

магистър/бакалавър. Специфичен опит: не се изисква. Предложение: В. За позиция 

„инженер по част „Геология“, е представен инж. З.В. Декларирано е, че притежава висше 

образование, магистър, инженер-геолог-геохимик и специалност: геохимик. Представена 

диплома – стр.121, Декларация Образец на Приложение №10 – стр.124 и Граждански 

договор от 21.04.2016 г.– стр.122.; Допуснато несъответствие при изписване на личното име 

на инж. З.В. В Декларация Образец на Приложение №9 на стр.83 от документите и личните 

документи на лицето: диплом, граждански договор, Декларация.; Указание: Да се представи 

Декларация-Списък Образец на Приложение №9, с отстранено несъответствието или 

декларация за допусната техническа грешка. 

Изискване: Г. Инженер по част „Електро“ – 1 (един) брой: Професионална област 

(квалификация): електро инженер, специалност „Ел.мрежи и системи“, „Електро 

инсталации”, или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито в 

държава, където няма подобни специалности); образователно-квалификационна степен: 

магистър/бакалавър. Специфичен опит: не се изисква; Предложение: Г. за позиция Инженер 

по част „Електро“  е представена кандидатурата на инж. М.Г. Висше образование, 

електроинженер. Със специалност Електроснабдяване на промишлено предприятие. 

Специфичен опит от 2001 г. и до настоящия момент, като инженер по част «Електро». 

Представена диплома – стр.125, Трудов договор и удостоверение за правоприемство на 

работодателя и кандидата. Удостоверение № 14-07-00-74/21.12.2015 г. за участие в екип, 

изпълник качествено договор с предмет  и дейности идентични и сходни с предмета на 

поръчката, на стр. 127-133. ; Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: Д. Архитект – 1 (един) брой, Професионална област (квалификация): архитект, 

завършил специалност «Архитектура», образователно квалификационна степен: 

бакалавър/магистър или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито 

в държава, където няма подобни специалности).Специфичен опит: не се изисква.; 

Предложение: Д. За позиция „Архитект“, е предложен арх. Г.Н. С висше образование, 

магистър-архитект. Представена диплома-стр.134. Представен Трудов договор – стр.135; 

Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: Е. Координаторът по безопасност и здраве (КБЗ) – 1 (един) брой: 

Професионална област (квалификация): строителен инженер всички специалности или 

професионална квалификация строителен техник; Да притежава документ, удостоверяващ 

придобита компетентност по „БЗ”. Специфичен опит: не се изисква.; Предложение: За 
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позиция „Координатор по КБЗ, е предложен инж. С.С., притежаващ висше образование, 

магистър, инженер с професионално квалификация геодезия. Специфичен опит от 2010 г. и 

до момента като координатор по ЗБУТ. Представени: Диплома - стр.138, Сертификат за  

компетентност като „Координатор по безопастност и здраве в строителството“ – стр.138, 

Трудов договор,  удостоверение за обучение по ЗБУТ – стр.64, Декларация Образец на 

приложение №10 на стр.65, граждански договор в оригинал на стр.60.; Няма 

несъответствия; Няма указания 

Изискването по т.8.3. се доказва с представянето на: а). Декларация - списък на екипа от 

служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по т. 5.3, 

съдържаща: служител/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение 

на обществената поръчка); образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 

заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ12, 

издател) и специфичен опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, посочване на конкретен 

изпълнен обект13). Попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 9. б). В случай, че 

експерта/ите, посочени в декларацията - списък по буква „а”, не е служител/работник на участника, то този 

експерт представя Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт. Попълва се и се представя, 

съгласно образеца – Приложение № 10. 

Изискване: 8.4. Да има внедрена система за управление на качеството, 

сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 и внедрена система за опазване на околната 

среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентни системи. 
Изискването по т. 8.4. се доказва с представянето на:а). Заверени копия на валидни сертификати или документи, удостоверяващи 

процес на сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави ; 

Представени Сертификати EN ISO 9001:2008 на стр.145, ENISO 14001:2004на стр.146, в 

срок на валидност: Няма забележки; Няма указания. 

Изискване: 8.Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 55, 

ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - попълва се и се 

представя, съгласно образеца – Приложение № 11.; Представено Приложение № 11 – 

стр.148; Няма указания. 

Изискване: 9. Декларация, – Приложение № 12 от представляващия участника в 

процедурата по актуална/търговска регистрация. ; Представено Приложение № 12: 4 бр – 

стр.149 -152; Няма указания. 

Изискване: 10. Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо) – 

попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 13.; Представено 

Приложение № 13 с приложения от Договор за наем от 22.04.2016 г. и Граждански договор 

на инж. З.В. – геолог.; Констатации: Допуснато несъответствие при изписване на личното 

име на инж. З.В. В Декларация Образец на Приложение №9 на стр.83 от документите и 

личните документи на лицето: диплом, граждански договор, Декларация. Указание: Да се 

представи Декларация - Списък Образец на Приложение №9, с отстранено 

несъответствието или декларация за допусната техническа грешка. 
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Изискване: 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо) – 

попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 14.; неприложимо;  

Изискване: 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - попълва 

се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 18.; Подадена Декларация 

Приложение №18- стр.155; Няма забележки; Няма указания. 

Изискване: 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, за приемане на условията в проекта 

на договор – попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 19.; Подадена 

Декларация Приложение №19-стр.156; Няма указания. 

Изискване: 14.Декларация по чл. 6, ал. 2 от (ЗМИП) – Приложение № 21.; Подадена 
Декларация Приложение №21– стр.157; Няма забележки; Няма указания. 
 
6. За Документи съдържащи се в Плик №1 "Документи за подбор" на кандидата на 
«НИВЕЛ СТРОЙ» ЕООД - гр.София с Оферта № 08-00-39/6 от 27.04.2016 г.подадена в 15,14 
ч.  
Офертата е подадена от «НИВЕЛ СТРОЙ» ЕООД - гр.София, ЕИК: 113580690, с адрес гр. 
Брезник, област Перник, ул.ГеоргиСтефанов №6, тел.: 076 632233, факс: 076 632233, 
0886735915, Електронна поща: nivel_stroy@abv.bg, представлявано от Велко Венциславов 
Руйков. 

Анализът на документите е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят. 2. 
Представени документи от участник и сравнение с изискванията на Възложителя; 3. 
Констатации: 4. Изисквания на Възложителя за отстраняване на несъответствията. 
 

Изискване: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан 
от участника. Представен. 

Изискване: 2. Представяне на участника - попълва се и се представя, съгласно образеца – 
Приложение № 3; Представено Приложение № 3 и приложение Булстат карта, Съдебна 
решение за регистрация ; Няма несъответствие; Няма указания. 
Изискване: 3.Част от това представяне е и Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, за липса на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. Попълва се и се представя, съгласно образеца – 
Приложение № 4.; Представена Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение № 4. на 
стр.14; Няма несъответствие; Няма указания. 
4 Изискване: Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в 
процедурата (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ 
участника, съгласно актуалната му регистрация.; Не приложимо;  
Изискване: 5. При участници обединения – копие на договора за обединение; Не 
приложимо;  
Изискване: 6. Документ за гаранция за участиев размер – 3000 лева. Представя се в 
оригинал, когато е под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в 
полза на Възложителя или в копие, ; Представена Банкова гаранция, в срок на валидност до 
21.11.2016 г.; Няма ; Няма указания. 
Изискване: 7.1. Да притежава регистрация в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 
от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора група, III-
та категория или да притежава такава регистрация в професионален или търговски регистър 
в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.; Представено 1. 
Удостоверение № I-ТV 015746, със срок на валидност до 30.09.2017 г. за Първа група 
строежи, от Първа до Пета категория на стр. 8, Удостоверение № I-ТV 010949, със срок на 
валидност до 30.09.2017 г. за първа група строежи, Строежи по чл.137, ал.1, т.1, м, т.4 е, т.5е 
от ЗУТ: стр.9,  Удостоверение II – TV004480, в срок на валидност до 30.09.2017 г. за Втора 
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група строежи, от Първа до Четвърта категория на стр. 10, 4. Удостоверение № III - ТV 
005198, със срок на валидност до 30.09.2017 г. за Трета група строежи, от Първа до Трета 
категория на стр. 11. 4. Удостоверение № IV-ТV 007680, със срок на валидност до 30.09.2017 
г. за Четвърта група строежи, от Първа до Четвърта категория на стр. 12, 5. Удостоверение № 
V-ТV 011079, със срок на валидност до 30.09.2017 г. за Пета група строежи, за отделни 
видове СМР съгласно КИД-2008, на стр. 13.; Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискването по т. 1. се доказва с представянето на:а). Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване 
в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи от втора група, III-та категория или 
Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, 
за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни 
видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра (съгласно чл. 3, ал. 3 
от ЗКС).  
Изискване: 8. Технически възможности и квалификация:Участникът в процедурата трябва да 

отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация; 8.1. През последните 5 (пет) години, считано 
от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне едно съоръжение с отвор не по-малък от 20,0 м при ново строителство и/или 
реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища от Републиканската пътна мрежа и/или пътища с еквивалентни 

характеристики извън страната. От разясненията, и в страната.;  Изискването по т. 8.1. се доказва с 
представянето на: а). Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, 
считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на 
поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) по т. 5.1, с посочени: вид и място на изпълненото 
строителство (кратко описание на изпълнените строително – монтажни работи (СМР); 
стойност/цена (лв. без ДДС) и обем на изпълненото строителство; дата на приключване 
изпълнението на строителството; лице, за което е изпълнено строителството (Възложител) и 
описание на доказателствените документи. Попълва се и се представя, съгласно образеца – 
Приложение № 7.; Предложение: Представен Списък - Приложение № 7, с данни за 
изпълнени седем обекта, от които един с предмет със идентични и  сходни дейности и 6 със 
дейности по реконструкция  и рехабилитация на пътища. Проектите са  завършили  с 
изпълнение в периода 14.08.2015 г. до 23.11.2015 г.. Договорите за изпълнените проекти са : 
1 »Ремонт и реконструкция на устой и направа на нова бетонова връхна конструкция на 
метален мост над река Чавча, село Костенец от о.т.31 до о.т.38», 2. Реконструкция на 
ул.Луна, Топола, Китка, Арда и Мургаш”, 3. Реконструкция на пътни настилки на 
ул.Марица”, 4. Реконструкция и благоустрояване на ул Здравец, с.Костенец”, 5. Основен 
ремонт на ул.Издирмец, с.Гара Бов от о.т.135 до о.т.138”, 6. Асфалтиране на ул.Меча 
поляна, с.Искрец от о.т.268 до о.т.247”, 7. Рехабилитация на част от пътSFO 2603/II-16, 
РЛакатник-Своге-Заселе-Зимевица-Заноге”. За удостоверяване на изпълнението на 
посочените СМР са представени удостоверения и договори на стр.22-83. За договор №1:   
Удостоверение с № 112/02.12.2015 г. на стр.22. и договор рег. № 006-15Д/13.01.2015 г. на 
стр.23-33 За договор под №2, представено: Удостоверение № 113/02.12.2015 г. на стр. 34 и 
договор № 100-14Д/01.12.2014 г. на стр.36-46. За договор под №3: Удостоверение № 
114/02.12.2015 г. на стр.59 и Договор № 008-15Д/13.01.2015 г. на стр.60-67. За договор под 
№ 4, представено Удостоверение № 111/02.12.2015 г. на стр.47 и Договор № 007-
15Д/08.01.2015 г, на стр. 60-67 неотносим към офертата на участника със страни 
различни от тези в Удостоверението.За договор под № 5, представено Удостоверение № 
92-01-2891/13.11.2015 г. на стр.68 и договор № 316/07.08.2015 г. на стр.69-72. За договор 
под № 6: представени: Удостоверение № 92-01-289/13.11.2015 г. на стр.73 и договор № 
335/07.08.2015 г. на стр.74-77.За договор под № 7 е представено Удостоверение №92-01-
289/13.11.2015 г. на стр78 и договор №398/18.09.2015 г. на стр.79-82. Констатации: 
Изпълнението на посоченият строителен обекти е с данни на завършване в срок и по 
отношение предмет на СМР, в съответствие с изискванията на възложителя, като включва 
дейности сходни с предмета на поръчката. За удостоверяване редовността на представените 
документи за изпълнение критериите за подбор, изпълнението на СМР по договора  от 
приложение №7, беше проверено в публични регистри на АОП за договор под №1- ОП – 
00484 - 2014-0025. Няма данни за изпълнение на договора. Обявено е сключване на договор с 
№ 06-15Д/13.01.15 на стойност, различна от различна от обявеното изпълнение от кандидата. 
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За догово р пореден №2, беше проверена ОП № --2014-0014. Липсват данни за изпълнение на 
договор № 100-14Д/01.12.2014 г. Обявена е цена различна от тези посочени от кандидата.За 
договор под пореден № 3, беше проверена в АОП – ОП № 00484-2014-0026. Няма данни за 
изпълнени на договор № 08-15/Д от 13.01.2015 г. Посочена е стойност различна от тази, 
която обявява кандидата.. За договор пореден № 4, беше проверена информацията в АОП за 
ОП 00484-2014-0021. Няма данни да е изпълнен договор № 07-15Д от 13.01.2015 г. Обявена е 
стойност, различна от тази посочена от кандидата. За договор под пореден № 7, след 
проверка в АОп по ОП № 00227-2015-0003, се установи, че посочените от кандидата данни, 
съответстват с тези от публичния регистър. За договори с поредни № 5 е № 6, не бе намерена 
информация в публични регистри, които да потвърдят декларираните от кандидата 
обстоятелства. Договор № 007-15Д/08.01.2015 г, на стр. 60-67 е неотносим към офертата 
на участника със страни различни от тези в Удостоверението. Указания: За отстраняване 
на констатираните несъответствия в документитв Плик №1, кандидатът има 
възможност да представи допустимите в чл.51, ал.1, т.2, т.а) т.б) т.в) от ЗОП 
доказателства. 

б).Заверени копия на документи, издадени от трети лица (различни от участника), доказващи изпълнението на строителството, 
включено в списъка по буква „а”, а именно: данни за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на 
строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи, издали тези актове, стойността, датата на приключване на 
изпълнението, мястото и вида на строителството; или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 
която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи 

изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Представят се в оригинал или четливо заверено копие.;  

Изискване: 8.2. Да има възможност да осигури техническо оборудване, необходимо 
за изпълнение на обществената поръчка, но не по-малко от: 
Земекопна машина - 1 бр. Булдозер - 1 бр. Автосамосвал - 1 бр. Товарачна машина/ челен 
товарач  - 1 бр. Автокран 20т. - 1 бр. Фреза за асфалтобетон-1бр. 

Асфалтополагач - 1 бр. Машина за емулсия - 1 бр. Цистерна за вода - 1 бр. Валяк -  
бандажен - 1 бр. Компресор - 1 бр. Пневматични чукове - 1 бр. Изискването по т. 8.2. се 
доказва с представянето на: а). Декларация за техническото оборудване, както и за 
оборудването за изпитване и изследване, необходимо за изпълнение на обществената 
поръчка по т. 5.2, съдържаща: вид на техническото оборудване; технически характеристики, 
свързани с производителността и качеството на СМР (година на производство/ 
производителност); основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, 
предварителен договор или друго основание, конкретизирано от участника). Попълва се и се 
представя, съгласно образеца – Приложение № 8.; Предложение: Представена  Декларация -
Приложение № 8 с приложения: стр.83–95., с данни за 16 бр.машини и строителна техника, 
от които: собствени 11 и осигурени от трети лица с Договори за наем – 4 бр. Представени в 
Приложение –Договор за наем от 11.04.2016 г. с приложение №1 на стр.150-153, Договор за 
лабораторни изпитвания на стр.154-167, рег.талони от КАТ и МЗХ за 9 бр.собствената 
техника, на стр.85-94, фактури за техника стр.94-95.  Констатация: Удостоверено 
осигуреното техническо оборудване, по вид и брой, съответстващ с изискванията на 
възложителя. Няма указания. 

Изискване: 8.3. Да разполага с екип от служители/експерти, които ще използва за 
изпълнение на обществената поръчка, включващ най-малко: Представена Декларация – образец- – 

Приложение № 9 на стр.96-143, в тях и Образец №10-3 бр, граждански договор – 1 броя и 
Удостоверение за компетентност по ЗБУТ – стр.134. 

Изискване:А). Ръководител на обекта/ Технически ръководител, по чл.163а от ЗУТ - 1 
(един) брой: Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност 
„Пътно строителство“, „Транспортно строителство”, „Строителство на сгради и 
съоръжения“, или „ПГС“ или „Железопътно строителство”, или еквивалент/ аналогична 
специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 
специалности); образователно-квалификационна степен: магистър/бакалавър. Специфичен 
опит: участие в екип на подобна ръководна позиция (ръководител или зам. ръководител) 
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при изпълнение на минимум 1 (едно) съоръжение с отвор не по-малък от 20,0 м при ново 
строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища 
от Републиканската пътна мрежа и/или пътища с еквивалентни характеристики извън 
страната.; Предложение: А.За ръководител на обекта/ Технически ръководител, по чл.163а от 
ЗУТ, предложен инж. А.Н., с висше образование, магистър, строителен инженер, 
специалност Промишлено и гражданско строителство. Притежаващ Специфичен опит, като 
технически ръководител на строежи, при реализиране на 1 обект с предмет сходен с 
предмета на поръчката, в периода от 1993 г. до 1992 настоящия момент. Представени са 
доказателства за декларираните в Образеца на Приложение №9 обстоятелства за 
образование., квалификация с копия от диплом – стр. 99 и Трудова книжка, удостоверяваща 
опит на инж. А.Н като технически  ръководител на строителни обекти на стр.100-111 и 
граждански договор от 14.01.2015 г., Заповед за определянето му като ръководител на обект 
на стр. 112-114.; Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: Б. Инженер по част „Геодезия“ – 1 (един) брой: Професионална област 
(квалификация): инженер - геодезист, специалност  „Геодезия“ или еквивалент/аналогична 
специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 
специалности); образователно-квалификационна степен: магистър/бакалавър. Специфичен 
опит: не се изисква; Предложение: Б. За позицията „Инженер по част „геодезия“ е 
предложен инж. Р.С. Декларирано е, че има висше образование, магистър – геодезия и 
професионална квалификация: инженер по геодезия, фотограметрия и картография. 
Специфичен опит в периода 2004-2014 г.като гл.експерт на дейности по геодезия.  
Представени са доказателства за декларираните в Образеца на Приложение №9 
обстоятелства за образование, квалификация с копие от диплом, Заповед за вписване в 
регистъра в АК, Служебна книжка, на стр.115-120, Образец 10, на стр.141 и граждански 
договор от 12.04.2016 г. на стр.162.; Няма несъответствия; Няма указания 

В. Инженер по част „Геология“ – 1 (един) брой: Професионална област (квалификация): 
инженер - геолог, специалност  „Геология и геоинформатика - ГГИ“, „Геология и проучване 
на минералните и енергиини ресурси – ГПМЕР”, „Геология и палеонтология” или 
еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма 
подобни специалности); образователно-квалификационна степен: магистър/бакалавър. 
Специфичен опит: не се изисква.; Предложение: В. За позиция „инженер по част „Геология“, 
е представен инж. Г.И. Декларирано е, че притежава висше образование, магистър, инженер 
със специалност: хидрогеология и инженерна геология. Представена диплома – стр.121, 
Удостоверение за признато висшето образование, трудова книжка на стр.122-126. 
Декларация Образец на Приложение №10 – стр.142 и Граждански договор от 12.04.2016 г.– 
стр.164. 

Изискване: Г. Инженер по част „Електро“ – 1 (един) брой: Професионална област 
(квалификация): електро инженер, специалност  „Ел.мрежи и системи“, „Електро 
инсталации”, или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито в 
държава, където няма подобни специалности); образователно-квалификационна степен: 
магистър/бакалавър. Специфичен опит: не се изисква; Предложение: Г. за позиция Инженер 
по част „Електро“ е представена кандидатурата на инж. К.П. Висше образование, 
електроинженер. Със специалност Електроснабдяване на промишлено предприятие. 
Специфичен опит от 07.03.16 г. и до настоящия момент, като електроинженер. Представена 
диплома – стр.125, Трудов договор –стр.126. ; Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: Д. Архитект – 1 (един) брой, Професионална област (квалификация): архитект, 
завършил специалност «Архитектура», образователно квалификационна степен: 
бакалавър/магистър или еквивалент/аналогична специалност (ако образованието е придобито 
в държава, където няма подобни специалности). Специфичен опит: не се изисква.; 
Предложение: Д. За позиция „Архитект“, е предложен арх. В.М. С висше образование, 
магистър-архитект. Представена диплома-стр.127, Трудова книжка на стр.128-133, 
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декларация приложение №10, на стр.143 и граждански договор от 12.04.2016 т. на стр.166.; 
Няма несъответствия; Няма указания. 

Изискване: Е. Координаторът по безопасност и здраве (КБЗ) – 1 (един) брой: 
Професионална област (квалификация): строителен инженер всички специалности или 
професионална квалификация строителен техник; Да притежава документ, удостоверяващ 
придобита компетентност по „БЗ”.Специфичен опит: не се изисква.; Предложение: За 
позиция „Координатор по КБЗ, е предложен инж. Ю.Д., притежаващ висше образование, 
магистър, инженер с професионално квалификация транспортно строителство. Специфичен 
опит от 2014 г. и до момента като отговарящ за БЗ. Представени: Диплома - стр.135, 
Удостоверение за  усешно преминат курс на обучение по безопастност и здраве № BZR-
238/6 FJ 23.06.2015г.– стр.134, Трудова книжка,  на стр137-140.; Няма несъответствия; Няма 
указания. 

Изискването по т.8.3. се доказва с представянето на: а). Декларация - списък на екипа от 
служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по т. 5.3, 
съдържаща: служител/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение 
на обществената поръчка); образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 
заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ14, 
издател) и специфичен опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, посочване на конкретен 
изпълнен обект). Попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 9. б). В случай, че 
експерта/ите, посочени в декларацията - списък по буква „а”, не е служител/работник на участника, то този 
експерт представя Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт. Попълва се и се представя, 
съгласно образеца – Приложение № 10. 

Изискване: 8.4. Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана 
съгласно стандарт ISO 9001:2008 и внедрена система за опазване на околната среда, 
сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентни системи. Изискването по т. 

8.4. се доказва с представянето на: а). Заверени копия на валидни сертификати или документи, удостоверяващи процес на сертификация 

или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави ; Представени 
Сертификати БДС EN ISO 9001:2008 на стр.144, БДС ENISO 14001:2005 на стр.145, BS 
OHSAS 18001:2007. в срок на валидност; Няма несъответствия; Няма указания. 7.Участникът може 

да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, 
като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение 
на договора; 
Изискване: 8.Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 55, 
ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - попълва се и се 
представя, съгласно образеца – Приложение № 11. Представено Приложение № 11 – стр.147. 
Няма указания 

Изискване: 9. Декларация, – Приложение № 12 от представляващия участника в 
процедурата по актуална/търговска регистрация. ; Представено Приложение № 12:– стр.148; 
Няма указания 
Изискване: 10. Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо) – 
попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 13. Представено 
Приложение № 13 с приложения от Договор за наем  от 11.04.2016 г., Договор за наем от 
20.04.2016г. и Граждански договора – 3 броя на стр.150-155, на стр. 162-167. 

Изискване: 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо) – 
попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 14. Не приложимо. 

Изискване: 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за 
закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - попълва 
се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 18. Подадена Декларация Приложение 
№18- стр.169; Няма забележки; Няма указания. 
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Изискване: 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, за приемане на условията в проекта 
на договор – попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 19. Подадена 
Декларация Приложение №19-стр.170; Няма несъответствие. Няма указания. 

Изискване: 14.Декларация по чл. 6, ал. 2 от (ЗМИП) – Приложение № 21. Подадена 
Декларация Приложение № 21– стр.171; Няма забележки; Няма указания. 

 
След осъщественото разглеждане на документите в Плик №1 от офертите на 

шестимата кандидати за участие в процедурата и във връзка установените несъответствия 
и/или нередовности комисията,  

Р Е Ш И: 
 

На основание чл.68, ал.8 от ЗОП, с публикация в «профила на купувача» и в деня на 
публикацията и по факс/на електронна поща да се изпрати настоящия протокол по чл.68, 
ал.7 от ЗОП, удостоверяващ заседанията на комисията назначена със Заповед № РД-05-
181/28.04.2016 г. на кмета на община Костинброд за разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите, подадени от участниците за открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с уникален № 00035-201-0002 в регистъра на АОП, открита с Решение № РД 05 – 
128/22.03.2016 г. на кмета на община Костинброд, обявена с Обявление с изх.№ 08.00-
39/22.03.2016 г. и Решение за изменение № РД-05-147/11.04.2016 г. с предмет: „Избор на 
изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Мост 1 –Мост над 
река Блато, находящ се на път SFO 1401 (Костинброд – Петърч - Безден) в землището на 
град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100”. 

На основание чл.68, ал.9 от ЗОП, в срок от пет работни дни, от получаване на настоящ 
Протокол, участниците по чиито оферти са установени несъответствия могат да представят 
документи за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола в частта на офертата 
им, както и да представят или заменят документи или да представят нови, с които смятат, че 
ще удоволетворят поставените от Възложителя критерии за подбор. Ако спрямо 
представената оферта не са установени несъответствия с критериите за подбор, поставени от 
Възложителят, изпращането на протокола, да се счита като изпълнение на задължение на 
възложителя по чл.68, ал.7 от ЗОП до всички участници в откритата процедура. 

Комисията приключи работата си и реши следващото заседание да се проведе, след 
получаване на допълнителните документи от участниците или след изтичане на срока за 
представяне на документите. 

Протоколът съдържа всичко 42 броя страници, от двата етапа ( публична и закрита 
част) от работата на комисията, състави се и се подписа от членовете на комисията, 
назначена със Заповед № РД-05-1814/28.04.2016 г. на кмета на община Костинброд. 
 

Председател: Снежа --------------------:  П , заличени данни по чл.2 ЗЗЛД 
 
Членове: 1. Инж. Габриела --------------: П , заличени данни по чл.2 ЗЗЛД 

2. инж. Пламен --------------:  П , заличени данни по чл.2 ЗЗЛД 

3. арх. Веселин ---------------: П , заличени данни по чл.2 ЗЗЛД 

4. Лора --------------------------: П  заличени данни по чл.2 ЗЗЛД 

Гр.Костинброд,     07.06.2016 г. 17, 00 часа  
Протоколът води: .. ----------/ -----П----------- заличени данни по чл.2 ЗЗЛД 


