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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 
 

П Р О Т О К О Л  № 3 
Закрито заседание 

Днес: 31.08.2016 г., в 17,10 ч., на адрес в гр. Костинброд, ул «Охрид» №1, работен 
кабинет №26 на общинска администрация Костинброд, 

Продължи работата на комисия, назначена със Заповед № РД – 05 - 263/29.07.2016 г. 

за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура по реда на ЗОП, с 

осъществяване на действия по чл.54, ал.12, чл.56 от ППЗОП, относно съответствието на 

кандидатите с изискванията към личностно състояние и критериите за подбор, 

протоколирана с настоящия Протокол, за открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка, открита с Решение № РД - 05 - 229/22.06.2016 г. на кмета на община Костинброд, 

обявена с Обявление с изх.№ 08 - 00 - 72/22.06.2016 г. с ID 00035-2016-0006 в регистъра на 

АОП, с публикация в TED с вр.№ 20160622 - 005733(16-231113-001) и в Официален вестник 

на Европейския съюз, брой S121-25.06.2016 г. с № 215138-2016(2016-06-25) с предмет: 

„Проектиране в „работна“фаза и авт.надзор на:„Реконструкция на пътища: II-81/Сф-

Кброд/-ФАО, I-8/Драгоман-Сф/-Петърч, II-81/Кброд-Градец/-кв.Обед., III-

811/Богьовци-Сливница/-Безден и /Градец-Царичина/”, в състав: 

Председател: Снежа Веселинова Трендафилова – магистър по специалност „право”, 

правоспособен юрист,  

Членове: 1. инж. Габриела Борисова Георгиева  - строителен инженер по 
специалност „ССС” (резервен член, на мястото на отсъствуващия основен член: инж. 
Владимир Георгиев Кукурин – Външен експерт от списъка на АОП с уникален номер в 
регистъра: ВЕ-1372) 

2. инж. Пламен Борисов Боев – магистър, строителен инженер по 
специалност„ Промишлено и гражданско строителство”;  

3. арх. Веселин Димитров Клянев – матистър по архитектура, със 
специалност „архитект”, 

4. Теменужка Илиева Атанасова – счетоводител . 

Поставената задача на комисията е: разглеждане на допълнително представените 
документи въз основа на Протокол №1, №1.1, преценка за съответствието на кандидатите с 
изискванията към личностно състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя 
при откриване на откритата процедура по ЗОП с уникален ID 00035-2016-0006 в регистъра на 
АОП, с обявяване, публикации и предмет, описани по-горе, разглеждане на допуснатите 
оферти за съответствие с предварително обявените условия и оценяване на съответстващите 
по показателите различни от Ценовото предложение. 
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 Председателят, провери и удостовери присъствието в пълен състав на комисията, 

назначена със Заповед № РД – 05 - 263/29.07.2016 г., като обяви, че на мястото на 

отсъствуващия член: инж. Владимир Георгиев Кукурин – Външен експерт от списъка на 

АОП с уникален номер в регистъра: ВЕ-1372, встъпва в работата на комисията резерев член: 

инж. Габриела Борисова Георгиева - строителен инженер по специалност „ССС”. За 

нововстъпващия член на комисията, бяха обявени кандидатите, след което тя подаде 

Декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. На комисията бяха разяснени действията, които следва 

да бъдат осъществени и започна закритото заседание.  

 

I. Докладване на постъпили допълнителни документи към офертите на 

кандидатите. 

 В Протокол № 1 и 1.1 от заседания комисията в периода от 29.07.2016 г. до  

24.08.2016 г., се съдържат констатации на комисията по отношение на липси, непълноти 

и/или несъответствие на информацията, съдържаща се в офертите на кандидатите. В 

протокол 1 и 1.1 е указана възможността, уредена в чл.54, ал.9 и ал. 10 от ППЗОП, съгласно 

която в 5 работни дни от получаването на протокола, кандидатите могат да представят на 

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

информация за отстраняване на констатираните несъответствия в офертите. Допълнително 

представената информация може да обхваща и факти и обстоятелство, които са настъпили 

след крайния срок за подаване на оферти за участие. Кандидатите могат да заменят третото 

лице, ако то неотговаря на изискванията на възложителя, когато това не води до промяна на 

Техническото предложение. 

Протокол № 1 и 1.1, е изпратен участниците и е публикуван в профила на купувача на 

възложителя на 24.08.2016 г. Участниците са получили Протокол № 1 и 1.1 от заседанието на 

Комисията, съответно на 24.08.2016 г. и на 25.08.2016 г. 

В определения срок от пет работни дни след получаване на протокол №1, № 1.1 от 
кандидатите, са представени към офертите допълнителни документи и/или информация. 
Същите са заведени във входящия деловоден регистър на възложителя под вх.№ 08-00-
75/1/30.08.2016 г. в 16,35 часа и с вх. № 08-00-75/3/31.08.2016 г. в 16,43часа. 

Допълнителните документи са предадени на председателя на комисията с протокол – 
входящ регистър-допълнителнидокументи на 31.08.2016 г. в 17,05 часа. Председателят обяви 
разглеждането на допълнително представените документите, както следва: 

1. Вх № 08-00-75/1/30.08.2016 г. в 16,35 часа, за Оферта № 08-00-75/1 от 
28.07.2016 г. на ДЗЗД «ПЪТПРОЕКТ 2000» ООД. 

2. Вх № 08-00-75/3/30.08.2016 г. в 16,43 часа, за Оферта № 08-00-75/3 от 
28.07.2016 г. на ДЗЗД «Обновени пътища». 

 
Допълнително представени документи от кандидатите в откритата процедура са 

постъпили в законово определения срок, удостоверено от регистър на деловодната система и 
е допустимо разглаждането им. 

 

II. Комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените 
документи и информацията по реда на постъпване на офертите, за които се отнасят.  
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След като прегледа допълнително представените документи и информацията, 
комисията направи следните констатации по отношение на: 

1. Оферта с № 08-00-75/1 от 28.07.2016 г. на «ПЪТПРОЕКТ 2000» ООД 
Комисията е констатирала, че в подадената оферта, кандидата е приложил всички 

необходими документи, посочени в документацията за участие в процедурата. 
1.1. В ЕЕДОП са констатирани пропуски по отношение описаните документи и с 

констатации подробно изложени в Протокол 1.1. 
1.2. Участникът представя Опаковка, в непрозрачен запечатан плик с 

„Допълнителни документи към офертата“ и Придружително писмо. Опаковката беше 
разписана от председателят и трима членове на комисията. Беше отворена и 
съдържащите са документи, поредно номерирани от № 000001 до № 000063 също 
бяха разписани. Описът на документи, беше сравнен и се констатира съответствие на 
представените в опаковката документи и описа. 

1.2.1. Представен е ЕЕДОП Образец №2, изготвен след като са взети предвид и 
отстранени констатираните пропуски, стр. от №000001 до стр.№ 000025, с 
приложения към него: 
1.2.1.1.Копие от Удостоверение от НАП № 220201600259172 от 29.08.2016 г. – 

стр.26, 
1.2.1.2. Копие от Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК с № 

7203007976/29.08.2016 г.: стр.27, 
1.2.1.3. Копие от Свидетелство за съдимос №34501831.03.2016 г. за представителя 

на икономическия оператор- стр.28, 
1.2.1.4. Копие от Удостоверение № 20160829130112/29.08.2016 г. от Агенция по 

вписвания – стр.29, 
1.2.1.5. Копие от Удостоверение № 20160829130225/29.08.2016 г. от Агенция по 

вписвания – стр.31, 
1.2.1.6. Автобиография на Йордан М.П. – стр.33-36, 
1.2.1.7. Автобиография на Н.Х.Д. – стр.36-39. 

1.2.2. Представен е ЕЕДОП Образец №2, изготвен след като са взети предвид и 
отстранени констатираните пропуски от Н.П.П: стр.40-58, с приложения към него: 
 1.2.2.1. Копие от Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП – 
изх.№ 220201600259732 от 30.08.2016 г. на стр.59, 
 1.2.2.2. Копие от Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК с №7203007984 от 
30.08.2016 г. на стр.60., 

1.2.2.3. Автобиография на Н.П.П на стр.61-63. 
 
Участникът е представил екип с образователна и професионална квалификация 

– стр.00019-00021 от ЕЕДОП. 1. За ръководител на екипа е определен инж. Л.М.С., магистър 
строителен инженер по пътно строителство. Притежава Удостоверение за ППП № 
00433/11.02.2005 г. , заверено за 2016 г., Опит като ръководител на проектантски екипи над 
15 г. Посочен специфичен опит при изпълнение на 6 броя проекти със сходен предмет: 
*Транспортен възел „Лъвов мост“ и съпътстваща инфраструктура- гр-София, *АМ Струма 
ЛОТ 2, участък Дупница-Благоевград от км322+000 до км.359+483; * път II-58 Кърджали – 
Асеновград от км25+047 до км 57+881; * Благоустрояване на улична мрежа гр.вълчедръм; * 
Автомагистрала Хемус, етап3, участък от път II-51 до път II-49 с ПУЦ. 2. Инж. Йо.М.П. – 
инженер „Пътно строителство”, магистър инженер по транспортно и пътно строителство. 
Притежава Удостоверение за ППП № 00434/11.02.2005 г. с валидност за 2016 г. 
Професионален опит от 15 години, което е на изискуемия минимум 3 г.  с посочен опит в 
проектиране на 6 обекта, с предмет сходен с предмета на поръчката. 3. Инж. Н.Х.Д. – за 
позиция „инженер по част „Геодезия”, магистър инженер „геодезия, фотограметрия и 
картография”. Притежава Удостоверение за ППП № 00439/11.02.2005 г. с валидност за 2016 
г. Посочен професионален опит от 12 години, с което е изпълнено изискването за 
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професионален опит минимум 3 г. посочен опит в проектирането на 6 обекта, с предмет 
сходен с предмета на поръчкат, 4. Инж. Н.П.П. за позиция „инженер по част Отводняване”- 
магистър строителен инженер. Притежава Удостоверение за ППП № 00580/11.01.2005 г. с 
валидност за 2016 г. Представен отделен ЕЕДОП на стр. 00040-00058 и приложения към 
него. Лицето е отговорило на Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски” и на Раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликт на интереси или професионално нарушение”. 5. Инж.М.Г.М. за позиция „Инженер 
по част ВОБД и част Постоянна организация на движението” – магистър инженер по 
транспортно и пътно строителство. Притежава Удостоверение за ППП № 13393/27.06.2008 г. 
с валидност за 2016 г. Възложителят не е поставил изисквания спрямо такава позиция в 
екипа на изпълнителя, поради което няма забележки и указания. 6. Инж. К.А.Д. – за позиция 
„инженер по част Конструктивна”. Магистър – инженер по транспортно и пътно 
строителство. Притежава Удостоворение за ППП № 41057/27.01.2012 г. с валидност за 2016 
г.  Възложителят не е поставил изисквания спрямо такава позиция в екипа на изпълнителя, 
поради което няма забележки и указания.7. инж. Г.А.П за позиция „инженер по част ПБЗ, 
част ПБ и част ПУСО”. Магистър инженер по транспортно и пътно строителство. Притежава 
Удостоверение за ППП № 13510/31.10.2008 г., с валидност за 2016 г., посоченУдостоверение 
№ 13510/31.10.2008 г. по ПБ, Удостоверение № 512/27.04.2016 г. за координатор по ЗБУТ, 
Сертификат № 1043/20.10.2014 г.за УСО. Възложителят не е поставил изисквания спрямо 
такава позиция в екипа на изпълнителя, поради което няма забележки и указания. За 
проверка на Удостоверенията за ППП е посочен адреса: www.kiip.bg.  

Представения ЕЕДОП, съдържа всички данни за представените сертификати. С 
представените документи, се удостоверяват декларираните в ЕЕДОП обстоятелства. 
Констатацията е и за ЕЕДОП на третото лице-проектат, който е попълнен в съответствие с 
представените към него документи.  

 
Съобразявайки се с чл.56, ал.1 от ППЗОП, при повторен преглед на допълнителните 

документи към офертата, Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията за 
лично състоятие и критериите за подбор и в съответствие с чл.103, ал.4 от ЗОП единодушно : 

 
РЕШИ: 

 
Допуска участник «ПЪТПРОЕКТ 2000» ООД с Оферта с № 08-00-75/1 от 28.07.2016 г. 

до разглеждане на Техническо предложение. 
 

   2. Оферта с № 08-00-75/3 от 28.07.2016 г. на ДЗЗД «Обновени пътища». 

2.1. В ЕЕДОП са констатирани пропуски по отношение описаните документи и с 
констатации подробно изложени в Протокол 1.1. 
2.1.1. Участникът представя Опаковка, в непрозрачен запечатан плик с 
„Допълнителни документи към офертата“. Опаковката беше разписана от 
председателят и трима членове на комисията. Беше отворена и се констатира наличие 
на класьр с документи, подредени в хронология по Опис, без номерация, общо 131 
брой листа. Които бяха разписани. Описът на документи, беше сравнен и се 
констатира съответствие на представените в опаковката документи и описа. 
 
2.1.2. Участникът представя нов ЕЕДОП Образец №2, общо 6 броя, изготвени след 

като са взети предвид и отстранени констатираните пропуски. 
2.1.2.1. Представен нов ЕЕДОП за ДЗЗД „ Обновен пътища“- стр.2-27, 

 Информация за икономическия оператор: При отговор „ДА“ на 
въпроса „Икономическия оператор участва ли в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически 
оператори“, са посочени данни за ДЗЗД и другия партньор, както и 
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техническите лица, проектанти, чиито капацитет се ползва като  
трети субекти, извън екипа на членовете на консорциума, съответно 
на граждански договори към членовете на ДЗЗД. 

 Информация, относно използването на капацитета на трети субекти 
Раздел В на Част II от ЕЕДОП е посочено“ДА“ и са представени 3 
броя ЕЕДОП от лицата - проектанти, чиито капацитет се ползва. 

 Основания за изключване – Част IV на ЕЕДОП: В ЕЕДОП, Част 
III.”Основания за изключване” - Участникът е посочил данните за 
наличие на информация за липса на задължения от НАП, за 
задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК и съдилища. Участникът е 
представил коректно попълнен ЕЕДОД в тази част. 

 Участникът е посочил изпълнение на услуги по изготвяне на 
работен/и проект/и на пътища и улици, в определения времеви 
обхват, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката 
за последните три години от датата на подаване на офертата. 
Участникът се е възползвал от възможноста да впише данните за 
изпълнена услуга, за която е представено доказателство, в 
конкретност проект за „Възстановяване на пътна настилка и 
водопроводна мрежа в гр.Бяла Слатина“, на стойност 17589,00 лева. 

  Участникът е представил екип с образователна и професионална 
квалификация, както следва: 1. Инж. Г.Б.Г. – за позиция „инженер 
по част „Геодезия”, магистър инженер „геодезия, фотограметрия и 
картография”. Притежава Удостоверение за ППП № 
01351/27.11.2009 г. Професионален опит 7 г., т.е над изискуемия от 
3 г. (№5 в новият образец). Лицето е на граждански договор с член 
на ДЗЗД и се явява лице, чиито капацитет се ползва. Подало е лично 
ЕЕДОП. 2. Инж. К.А.С. за позиция „инженер по част „Отводняване” 
и част ПУСО“- магистър строителен инженер „ВиК”. Притежава 
Удостоверение за ППП № 41505/01.11.2013 г. Професионален опит 
10, от които специфичен 5 г., т.е над изискуемия от 3 г.(№3 в новия 
образец) Притежава сертификат 01519/20.04.2015 г. за 
компетентност по ПУСО и за влагане на рециклирани строителни 
отпадъци. В трудово правоотношение с член на ДЗЗД - „Ар Си 
Дизайн” ЕООД. 3. Инж.Н.A.Д. за позиция „Инженер по част 
„Пожарна безопастност” – магистър инженер по Водоснабдяване и 
канализация, профил Мрежи и съоръжения. Притежава 
Удостоверение за ППП № 11267/27.01.2012 г. Удостоверение № 
01001/29.03.2011 г. по ПБЗ, Професионален опит при „Ар Си 
Дизайн” ЕООД – 10 г. (под №4 в новия образец). 4. За позиция 
„инженер по част „Конструктивна” – инж. Ж.Д.И – магистър,  
притежаващ професионална квалификация по „Промишлено и 
гражданско строителство”, ППП № 08069/11.01.2015 г. 
Професионален стаж по специалността 14 години. лицето е на 
граждански договор с член на ДЗЗД. Подал е лично ЕЕДОП. 

 Участникът е заявил ползване на лицензирано геодезическо 
оборудване. При изпълнение на поръчката, ще прилага интегрирана 
система за управление на „Ар Си дизайн“ ЕООД и прилагане на 
система за управление на качествота на „ВТС Консултинг“ ЕООД. 

 Участникът е заявил инструменти, съоръжения и техническо 
оборудване, които ще ползва при изпълнение на договора, под опис 
от 16 позиции от „Ар Си Дизайн“ ЕООД, 5 позиции от „ВТС 
Консултинг“ ЕООД, както и 6 вида софтуер.  
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2.1.2.2. Представен нов ЕЕДОП за „Ар Си Дизайн“ЕООД: стр.28-50, попълнен в 
съответствие с декларираните обстоятелства на определените за това места в 
ЕЕДОП. 

2.1.2.3. Представен нов ЕЕДОП за „ВТС Консултинг“ ЕООД: стр.51-72, 
Отстранена констатираната разлика в определените позиции в екипа, които 
ще изпълняват посочените експерти в т. 2 на раздел В е определено 1. инж. 
В.Т.С да бъде „Ръководител на проект-/главен проектант“, което съответства 
с т.6 на раздел В, Част IV, за „Ръководител проектантски екип/ главен 
проектант“; за екперт 2, инж. П.Б.Г., е посочено в т. 2 „инженер по част 
пътна, ВОБД, ПБЗ, ПОД“, като същата информация е и в т.6. ЕЕДОП е 
попълнен в съответствие с декларираните обстоятелства на определените за 
това места.  

2.1.2.4. Представен ЕЕДОП за Г.Г.: стр.73-92. Инженер по част „Геодезия“ – 
инж. Г.Б.Г. е представил ЕЕДОП, попълнен в съответствие с декларираните 
обстоятелства на определените за това места в ЕЕДОП. 

2.1.2.5. Представен ЕЕДОП за Ж.И: стр.93-112. инженер по Конструктивна: 
инж. Ж.Д.И е представил ЕЕДОП, попълнен в съответствие с декларираните 
обстоятелства на определените за това места в ЕЕДОП. 

2.1.2.6. Представен ЕЕДОП за П.Г.: стр.113-131. Инженер по част „Пътно 
строителство” – инж. П.Б.Г е представила ЕЕДОП, попълнен в съответствие с 
декларираните обстоятелства на определените за това места в ЕЕДОП. 
 

 
Съобразявайки се с чл.56, ал.1 от ППЗОП, при повторен преглед на допълнителните 

документи към офертата, Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията за 
лично състоятие и критериите за подбор и в съответствие с чл.103, ал.4 от ЗОП единодушно: 

 
РЕШИ: 

Допуска участник ДЗЗД «Обновени пътища».с Оферта с № 08-00-75/3 от 28.07.2016 г. 
до разглеждане на Техническо предложение. 
 

III.  Констатаци по отношение ДЗЗД «ПЪТПРОЕКТ КОСТИНБРОД 2016», с Оферта № 
08-00-75/2 от 28.07.2016 г. 

Комисията констатира, че кандидат ДЗЗД «ПЪТПРОЕКТ КОСТИНБРОД 2016», с 

Оферта № 08-00-75/2 от 28.07.2016 г. не се е възползвал от предоставената му възможност с 

изпратен му Протокол 1, 1.1 с изх № 08-00-57/1/24.08.2016 г., съобразно  реда по чл.104, ал.4 

и ал.6 от ЗОП, във връзка с чл.54, ал.9 и ал.10 от ППЗОП и не е представил допълнително 

документи, за отстраняване на констатираните в офертата му пропуски и несъответствия, с 

изискванията на възложителя за критериите за подбор. Кандидатът не е представил 

доказателства, че е предприел мерки за доказване на надеждност при наличие на основания 

за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП. С оглед констатацията, комисията единодушно взе: 

РЕШЕНИЕ: 

1. Предлага на възложителя, на основание чл.107, т.1, във връзка с чл.54, ал.1, 

т.5б от ЗОП да отстрани от участие в процедурата кандидата ДЗЗД «ПЪТПРОЕКТ 

КОСТИНБРОД 2016» гр.София с Оферта № 08-00-75/2 от 28.07.2016 г., като непредставил 

информация, свързана с удостоверяване на изпълнението на критериите за подбор, по 

отношение изискваща се информация в клаузите на Споразумение за учредяване на 
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консорциум от 20.07.2016 г., което не съдържа клаузи, че участниците в ДЗЗД носят 

солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка и по отношение 

екипа за изпълнение на обществената поръчка, посочени в ЕЕДОП и неподаден ЕЕДОП, с 

коректно подписване от страна на представляващия по закон субекта "УОТЪР ЕНВАЙРО 

ПРОДЖЕКТ" ЕООД, като член на кандидата ДЗЗД «ПЪТПРОЕКТ КОСТИНБРОД 2016»- 

гр.София.  

2. На основание 56, ал.1 от ППЗОП, комисията няма да разглежда Техническото 
предложение на кандидата, поради това, че е установено, че ДЗЗД «ПЪТПРОЕКТ 
КОСТИНБРОД 2016»- гр.София с Оферта № 08-00-75/2 от 28.07.2016 г., не отговаря на 
критериите за подбор. 

Комисията, в изпълнение чл.103, ал.4 от ЗОП,  взе горното решение с единодушие. По 
направените констатации и решение няма заявени особени мнения. 

 

Списък на допуснатите кандидати и офертите за участие в процедура по ЗОП: 

1. «ПЪТПРОЕКТ 2000» ООД - гр.София с Оферта № 08-00-75/1 от 28.07.2016 г. 

2. ДЗЗД «Обновени пътища» с Оферта с № 08-00-75/3 от 28.07.2016 г. 

Списък на предложените за отстраняване участници и оферти: 

1. ДЗЗД «ПЪТПРОЕКТ КОСТИНБРОД 2016» с Оферта с № 08-00-75/2 от 
28.07.2016 г.  

Комисията приключи своята работа, на този етап от изпълнени на задачите Заповед № 
РД-05-263/29.07.2016 г. на 31.08.2016 г. в 18,00 часа 

Протоколът съдържа всичко 7 броя страници, състави се и се подписа от членовете на 
комисията, както следва: 

Председател на комисията: Снежа Веселинова Трендафилова: п ,  

Членове: 1. инж. Габриела Борисова Георгиева :  п   

2. инж. Пламен Борисов Боев    п   

3. арх. Веселин Димитров Клянев:   п  

4. Теменужка Илиева Атанасова :   п   

 

Гр.Костинброд,   31.08.2016 г., 18,00 часа 

 

Заб. В публикувания Протокол са заличени данни по реда на чл.42, ал.5 от ЗОП, във 

връзка с чл.2 от ЗЗЛД. 

 


