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П Р О Т О К О Л 

№1 

 за дейността на комисия, назначена със Заповед № 1290/12.09.2019 г. на Кмета на 

Община Ихтиман за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и 

рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, открита с 

Решение № 1162/20.08.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 

АОП с уникален номер 00140-2019-0006. 

 

 Днес, 12.09.2019 год. в 11:00 часа в сградата на Общинска администрация -

Ихтиман, гр.Ихтиман, комисия в състав: 

 

Председател:  1. Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

 

Членове:  

1. Мариян Мирославов Минков – адвокат при Софийска адвокатска 

колегия 

2. инж. Петър Добрев – гл. инженер 

и резерви: 

3. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ 

4. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист 

 

 се събра в изпълнение на Заповед № 1290/ 12.09.2019 г. на Кмета на Община 

Ихтиманза възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и 

рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, открита с 

Решение № 1162/20.08.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 

АОП с уникален номер 00140-2019-0006. 

 Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения. 

 

 Получените оферти се предадоха на председателя на комисията с протокол, 

съставен на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в определения от възложителя 

срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка, до 17:00 часа на 

11.09.2019 г. са постъпили3 (три)оферти, съгласно представения Протокол по чл. 48, ал. 
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6 от ППЗОП, след което оповести участниците, съгласно Регистъра на получените 

оферти, а именно: 

Участник № 1 - „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-200 от 

11.09.2019 г. – 11.29 ч.  

Участник № 2 – „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД с опаковка вх.                    

№ 70.00-202 от 11.09.2019 г. – 15.03 ч.  

Участник № 3 – „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-203 от 

11.09.2019 г. – 16.05 ч.  

  

След запознаване със регистъра с постъпилите оферти, всеки член на комисията 

подписа декларация съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

 На публичното заседание на комисиятане присъстваха участници в процедурата 

или техни упълномощени представители.Други лица от кръга на правните субекти, на 

които визираната норма на ППЗОП предоставя правна възможност да присъстват при 

провеждането на публичните заседания по отваряне на опаковките, съдържащи 

офертите за участие в процедурите по ЗОП, не присъстват/не изпращат представители 

на днешното заседание на комисията.  

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са 

в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки 

участник е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

 

 I. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, по реда на 

тяхното постъпване и проверка на съдържанието им. При отваряне на 

опаковките, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, 

ал. 3 - 5 от ППЗОП. Опаковките бяха отворени от Председателя на комисията. 
 

 1. Участник № 1 - „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

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

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническо предложение не 

бяха подписани от представители на участниците, както и от представители на 

средствата за масово осведомяване, тъй като не присъстваха такива. 

 

2. Участник № 2 – „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 
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Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

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

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

 За плика с надпис „Предлагани ценови параметри” комисията констатира, че при 

отваряне на опаковката е отрязана част от него. Единодушно бе взето решение за 

залепване на плика с тиксо, което действие бе незабавно извършено от г-н Иво Тодоров 

– председател на комисията. 
Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническо предложение не 

бяха подписани от представители на участниците, както и от представители на 

средствата за масово осведомяване, тъй като не присъстваха такива. 

 При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП. 

 

3.Участник № 3 – „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

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

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническо предложение не 

бяха подписани от представители на участниците, както и от представители на 

средствата за масово осведомяване, тъй като не присъстваха такива. 

 

След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП, приключи 

публичното заседание на комисията по отваряне на офертите. 

Комисията взе решение да продължи своята работа на закрито заседание на 

04.10.2019г. от 10:00 часа, в Община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ 

№123, сградата на Общинска администрация Ихтиман – втори етаж, в което да 

пристъпи към разглеждане по същество на представените документи за лично 

състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от 

възложителя условия. 
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******************************************* 

 

На следващо закритото заседание провело се на 04.10.2019г. от 10:00 

часапоради отсъствие на редовния член на комисията Мариян Мирославов Минков – 

адвокат при Софийска адвокатска колегия, същия беше заместен от резервния член на 

комисията Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист, която се запозна и 

прие работата, констатациите и решенията на комисията до момента. Преди започване 

работата на Комисията по същество, встъпилият нейн резервен член подписа 

декларация за липса на конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на 

задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с 

изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

           След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима 

за спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,  

Председателят на Комисията откри заседанието в 10:10 часа, като запозна членовете й с 

изготвения от него график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в 

настоящата процедура. 

В процеса на работа на комисията бе установено следното: 

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

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

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

допустимо участието им в процедурата. 

На всеки етап от процедурата, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от 

кандидатите и участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 

 

 ІI. Проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и с 

критериите за подбор, поставени от възложителя 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП, представени с офертите. 

В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от 

ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 
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 При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в 

настоящия протокол. 

 За всяка оферта, по реда на постъпването й, бе проверено от членовете на 

комисията наличието и редовността на представените документи, при което 

резултатите от проверката са, както следва: 

 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

 1. Участник № 1 „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД 

 При извършената проверка на представените от участника документи, 

комисията установи следното: 

1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово 

подписан от лицето, което е едноличен собственик на капитала и управител на 

дружеството – Велко Руйков, съгласно извършената справка в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията. Вписани са необходимите 

административни данни за участника „Нивел Строй“ ЕООД, индетификационен 

номер по ДДС, пощенски адрес, лице за контакт, телефон и електронен адрес. 

Участникът е посочил, че е микро, малко или средно предприятие. Декларирал е, 

че може да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни 

вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или 

възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до 

национална база данни във всяка държава членка. Декларирано е, че участникът 

не участва в процедурата заедно с други икономически оператори. Попълнени са 

данни за представляващия участника. Посочено е, че участието на дружеството е 

самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, както и че няма да се ползва 

капацитета на трети лица за изпълнение на критериите за подбор. 

2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на 

основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на 

основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в 

документацията за обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. 

Липсва посочване на националната база данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно 

българското законодателство, са длъжни да предоставят съответната 

информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията относно личното 

състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за 

отстраняване, следва да бъде представена чрез попълване на съответния раздел 

от ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез 
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даване на отговори „ДА“ и „НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от 

страна на участника, следва да се представи и относимата информация 

изискана от възложителя, както и да се посочат националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят такава информация на възложителя. 

Предвид изложеното на участника следва да бъде дадена възможност да 

отстрани тази непълнота на представената информация, като представи нов 

ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена в съответните 

полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство, 

представляващо основание за задължително отстраняване или такова за 

незадължително отстраняване посочено от възложителя. 

2.1.В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

съответното обявление или в документацията за обществената поръчка и е 

описал кои са тези основания. 

3. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията 

констатира: 

3.1. В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“ на 

ЕЕДОП не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се попълва само, 

ако възложителя не изисква попълване на останалите раздели в част IV, а 

настоящият случай не е такъв. 

- В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че 

е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, посочен е и 

линк.  Участикът е декларирал,че е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи 

от втора група, от първа до четвърта категория, номера на Удостоверението 

за вписване и дата на валидност. Посочен е и уеб адрес на органа издаващ 

документа.Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното 

изискване на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за 

подбор. 

- Вчаст IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП, 

участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, както и номер и валидност на 

същата.Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване 

на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор. 

3.2. Вчаст IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, 

участникът е посочил: 
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- По отношение на изискването, за наличие на изпълнени строително-

монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, 

през последните 5 /пет/ години, до датата на подаване на офертата с 

посочване на стойността, датата, на която е приключилоизпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, участникът е посочил в т. 1а 7 

строителни дейности. Участникът е посочил наименованието на 

строителствата, стойността, начална и крайна дата на изпълнение, мястото, 

вида и обема на строителството, както и уеб адрес към АОП. И седемте 

строителства са приключили в заложения от възложителя период.Комисията 

счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на възложителя, 

поради което отговаря на заложения критерий за подбор. 

- В т. 2 на същия раздел, участникът е попълнил информация относно пет 

технически лица, техния професионален опит и квалификация, както и 

правоотношението им с участника. Съгласно изискването на възложителя 

посочено в Раздел III.1.3 от Обявлението за поръчка и т. 4.5.2  на Раздел IVот 

Документацията за участие тази информация трябва да се попълни  в Част 

IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.Същата информация за техническите лица, 

техния професионален опит и квалификация, както и правоотношението им с 

участника е посочена и вЧаст IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП. От информацията 

в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии за подбор“, б. В 

„Технически и професионални способности“, за лицето, предложено за 

Експертна позиция „ГЕОДЕЗИСТ“участника е декларирал наличието на 

следните обстоятелства: завършено висше образование, специалност 

„Геодезист“, професионален опит, като геодезист, специфичен опит на 

обекти, като технически ръководител. Съгласно разписаното в условията за 

участие за предложеният експерт изискванията са да има участие, като 

„геодезист” на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на 

обществената поръчка. 

3.3.Вчаст IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че 

може да представи сертификат за управление на качеството и сертификат за 

внедрена система за управление на околнота среда. Посочил е № на 

сертификатите, издал сертификатите, дата на издаване, срок на валидност и 

обхват на сертификатите. Възложителят не е изискал попълването на тази 

част от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид. 

3.4. В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до 

документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП 

информация. 

            С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията единодушно  
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РЕШИ: 

Участникът „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД  в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да представи 

допълнително нов ЕЕДОПи/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация във връзка с констатираната липса или несъответствие на 

информацията. 

 

2. Участник № 2 – „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

         При извършената проверка на представените от участника документи, комисията 

установи следното: 

1. В представеният ЕЕДОП от участника, в част II „Информация за икономическия  

оператор“, раздел Б: „Информация за представителите на икономическия 

оператор“, е посочени членове на Съвета на директорите на дружеството, както 

и представящи. Видно от справка в Търговският регистър при Агенцията по 

вписванията по партидата на участника членовете на Съвета на директорите, 

както и представляващите и начина на представителство е различен от 

декларираният в ЕЕДОП. 

2. Вписани са необходимите административни данни за участника 

„Автомагистрали Хемус“ АД, индетификационен номер по ДДС, пощенски 

адрес, лице за контакт, телефон и електронен адрес. Участникът е посочил, че е 

микро, малко или средно предприятие. Не е декларирал, че може да представи 

удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във 

всяка държава членка. Декларирано е, че участникът не участва в процедурата 

заедно с други икономически оператори. Посочено е, че дружеството няма да 

ползва капацитета на трети лица за изпълнение на критериите за подбор. В част 

II, раздел Г участника не е отговорил на въпроса възнамерява ли да възложи на 

трети страни изпълнението на част от поръчката? 

3. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на 

основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на 

основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в 

документацията за обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. 

Липсва посочване на националната база данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно 

българското законодателство, са длъжни да предоставят съответната 

информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията относно личното 

състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за 
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отстраняване, следва да бъде представена чрез попълване на съответния раздел 

от ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез 

даване на отговори „ДА“ и „НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от 

страна на участника, следва да се представи и относимата информация 

изискана от възложителя, както и да се посочат националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят такава информация на възложителя. 

Предвид изложеното на участника следва да бъде дадена възможност да 

отстрани тази непълнота на представената информация, като представи нов 

ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена в съответните 

полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство, 

представляващо основание за задължително отстраняване или такова за 

незадължително отстраняване посочено от възложителя. 

a. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени 

в съответното обявление или в документацията за обществената 

поръчка и е описал кои са тези основания. 

4. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията 

констатира: 

- В  Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че 

е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, посочен е и 

линк.  Участикът е декларирал, че е вписан в ЦПРС за изпълнение на 

строежи от втора група, от първа до четвърта категория, номера на 

Удостоверението за вписване и дата на валидност. Посочен е и уеб адрес на 

органа издаващ документа. Комисията счита, че участникът е изпълнил 

минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на 

заложения критерий за подбор. 

- Вчаст IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП, 

участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата. 

Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на 

възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор. 

a.  Вчаст IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от 

ЕЕДОП, участникът е посочил: 

- По отношение на изискването, за наличие на изпълнени строително-

монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, 

през последните 5 /пет/ години, до датата на подаване на офертата с 
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посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, участникът е посочил в т. 1а 4 

строителни дейности. Участникът е посочил наименованието на 

строителствата, стойността, начална и крайна дата на изпълнение, мястото, 

вида и обема на строителството. И четирите строителства са приключили в 

заложения от възложителя период. Комисията счита, че участникът е 

изпълнил минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на 

заложения критерий за подбор. 

- В т. 2 на същия раздел, участникът е попълнил информация относно пет 

технически лица. Съгласно изискването на възложителя посочено в Раздел 

III.1.3 от Обявлението за поръчка и т. 4.5.2  на Раздел IVот Документацията 

за участие тази информация трябва да се попълни  в Част IV, раздел В, т. 6) 

от ЕЕДОП. Същата информация за техническите лица, техния 

професионален опит и квалификация, както и правоотношението им с 

участника е посочена и вЧаст IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, за която 

комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на 

възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.  

b.  Вчаст IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че 

може да представи сертификат за управление на качеството и сертификат 

за внедрена система за управление на околнота среда. Посочил е № на 

сертификатите, издал сертификатите, дата на издаване, срок на валидност 

и обхват на сертификатите. Възложителят не е изискал попълването на 

тази част от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид. 

c.  В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до 

документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП 

информация. 

            С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията единодушно  

РЕШИ: 

Участникът „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД  в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да 

представи допълнително нов ЕЕДОПи/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация във връзка с констатираната липса или 

несъответствие на информацията. 

            3.Участник № 3 – „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД 
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           При извършената проверка на представените от участника документи, комисията 

установи следното: 

1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово 

подписан от лицата, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. Вписани са 

необходимите административни данни за участника „ПСК Пътстрой“ ЕООД, 

индетификационен номер по ДДС, пощенски адрес, лице за контакт, телефон и 

електронен адрес. Участникът е посочил, че е микро, малко или средно 

предприятие. Не е декларирал, че може да представи удостоверение за 

плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която 

ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението, 

чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка. 

Декларирано е, че участникът не участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори. Попълнени са данни за представляващия 

участника.Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се 

ползват подизпълнители, както и че няма да се ползва капацитета на трети лица 

за изпълнение на критериите за подбор. 

2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на 

основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на 

основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в 

документацията за обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. 

Липсва посочване на националната база данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно 

българското законодателство, са длъжни да предоставят съответната 

информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията относно личното 

състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за 

отстраняване, следва да бъде представена, чрез попълване на съответния 

раздел от ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното 

деклариране, чрез даване на отговори „ДА“ и „НЕ“ на съдържащите се в 

ЕЕДОП въпроси от страна на участника, следва да се представи и относимата 

информация изискана от възложителя, както и да се посочат националните 

бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава информация на 

възложителя. Предвид изложеното на участника следва да бъде дадена 

възможност да отстрани тази непълнота на представената информация, като 

представи нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена в 

съответните полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство, 

представляващо основание за задължително отстраняване или такова за 

незадължително отстраняване посочено от възложителя. 
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3.1. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, като е отбелязъл отговор 

„Да“, което е в противоречие с декларираната, непосредствено след това липса 

на специфични национални основания за отстраняване. 

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване 

се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При 

отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и 

евентуално предприетите мерки за надеждност. 

3. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията 

констатира: 

- В  Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че 

е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, посочен е и 

линк.  Участикът е декларирал, че е вписан в ЦПРС, но не е посочил групата 

и категорията, за която е вписан. Посочен еномера на Удостоверението за 

вписване, дата на валидност и уеб адрес на органа издаващ документа. След 

извършена справка в ЦПРС на КСБ, комисията констатира, че участникът е 

вписан за изпълнение на строежи от втора група, от трета до четвърта 

категория, поради което комисията счита, че участникът е изпълнил 

минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на 

заложения критерий за подбор. 

- Вчаст IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП, 

участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, както номер, валидност и уеб адрес на 

същата. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване 

на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор. 

3.2.Вчаст IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, 

участникът е посочил: 

По отношение на изискването, за наличие на изпълнени строително-

монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, 

през последните 5 /пет/ години, до датата на подаване на офертата с 

посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, участникът е посочил в т. 1а 3 

строителни дейности.  

За обект № 1: Участника е декларирал изпълнението на СМР на обект: 

подобект „Изграждане на вътрешна улица от Север” на обект: Преустройство 

на Логистичен склад в Производствена база на „ВОСС АУТОМОТИВ 

БЪЛГАРИЯ” и изграждане на нов трафопост 20/0,4 кв,1000квА в ПИ 

02935.187.65 м, м. ”Корудере”, в землището на с.Баховица, Община Ловеч”. 
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В действащото законодателство комисията не успя да установи законово 

определение на поосеченият от участника обект „вътрешна улица“. На 

основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от участника да представи 

доказателства от които да е видно, че посоченият обект съответства на 

изискването на възложителя за опит в изпълнението на строително-

монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или 

рехабилитация и/или основен ремонт на пътна и/или улична мрежа. 

За обект № 2: ”Локален ремонт/ чакълиране и полагане на фрезован материал 

за пътна основа/ на улиците ”Пясъчна лилия” и „Бакърлъка” и пешеходен 

участък по улица”ВиаПонтика”, м.” Буджака”, землището на гр. Созопол, 

както и на участък от улица без име от база „Топливо” до цеха за преработка 

за рапани- м.”Мисаря, землище на гр. Созопол”. 

Видно от декларираното от участника обекта, ще бъде завършен на 

03.10.2019г. Съгласно изискванията на възложителя и закона по отношение 

на изискваните технически ресурси изпълнените СМР трябва да са 

приключили към датата на подаване на офертата. С оглед на горното и на 

основание чл.67, ал.5 от ЗОП, комисията изисква участника да представи 

доказателства за завършването на декларираният обект, а именно 

удостоверение за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

За обект № 3: "Рехабилитация на уличното платно за движение на ул."Гео 

Милев" от о.т.1115 до о.т.358 в гр.Мъглиж". При подробно разглеждане и 

след служебна справка в публичните регистри, настоящата Комисия 

установи следното: По отношение на обекта изпълнен в гр. Мъглиж се 

установи, че изпълнителя на обекта е различен от участника. Изпълнителя на 

обекта не е декларирал наличието на подизпълнители в изпълнението на 

обществената поръчка. 

 

- В т. 6 на същия раздел, участникът е попълнил информация относно пет 

технически лица, техния професионален опит и квалификация, както и 

правоотношението им с участника. Комисията счита, че участникът е 

изпълнил минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на 

заложения критерий за подбор. 

            С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията единодушно  

РЕШИ: 

Участникът „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД  в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване 

на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да представи 

допълнително нов ЕЕДОП, и/или други документи, които съдържат променена и/или 
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допълнена информациявъв връзка с констатираната липса или несъответствие на 

информацията. 

С разглеждане на документите относно личното състояние и критериите за подбор на 

участниците, в 12:30 часа приключи настоящото заседание на комисията. 

          С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши: 

Участниците „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД и „ПСК 

ПЪТСТРОЙ“ ЕООДв срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да представят допълнително нов 

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

информациявъв връзка с констатираните липси или несъответствия на 

информацията. 

         Допълнителните документи следва да бъдат представени в запечатан плик в 

Деловодството на Община Ихтиман, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол. Върху плика се посочват наименованието на участника, адрес за 

кореспонденция и телефон, факс и/или е-mail, наименование на поръчката и надпис 

„Допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП“. 

         В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящия протокол ще бъде изпратен до 

участниците с придружително писмо, подписано от председателя на комисията, в деня 

на публикуването му в профила на купувача.  

Председателят определи следващото заседание на комисията да се проведе след 

изтичане на петте работни дни от получаване на протокола от участниците. 

Протоколът е изготвен и подписан от председателят на комисията и от нейните 

членовете на 04.10.2019 г. 

Настоящият протокол отразява работата на комисията от проведени едно открито и 

едно закрито заседание, състави се и се подписа от комисията в 1 екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички 

решения са взети с единодушие от членовете на комисията. 

Председател:……………П*……………….. 

Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

 

  

Членове:  
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1. …………… П*……………………….. 

Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист – взела участие в 

работата на комисията от проведено закрито заседание на 04.10.2019г.  

 

 

2. ……………… П*…………………… 

Инж. Петър Добрев – гл. инженер 

 

 

3. ……………….П*……………………… 

Мариян Минков – взел участие в работата на комисията от проведено открито 

заседание на 12.09.2019г.  

 

 * Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 
 


