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Д О К Л А Д 
 

от работата на комисия, назначена със Заповед № 035 от 16.01.2017г. и Заповед 

№040/18.01.2017г. на кмета на община Сърница 

във връзка с провеждането на обществена поръчка за строителство чрез публично 

състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на 

строително-монтажни работи за ремонт на улици в община Сърница 

 

 

Резултати от работата на комисията: 

 

1. Комисията започна своята работа на 17.01.2017г. в 11:00 часа в Заседателната зала на 

община Сърница в състав, посочен в протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на 

документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

2. След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на комисията 

попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към доклада) 

 

3. Комисията получи следните оферти, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП: 

1. „БКС” ЕООД гр.Гоце Делчев, ул.“Ал.Стамболийски“ №11, вх.№ 0063/12.01.2017г. в 

13:08 часа; 

2. „Еко – Хидро – 90” ООД гр.Пазарджик, ул.“Асен Златаров“ №12, вх.№ 0080/16.01.2017г. 

в 09:36 часа; 

3. „ИСА 2000” ЕООД гр.София, ул.“Николай Коперник“ №25, вх.№ 0086/16.01.2017г. в 

11:21 часа; 

4. „Мегаинвест холд” ЕООД гр.Дупница, ул.“Самоковско шосе“ №38, вх.№ 

0092/16.01.2017г. в 13:20 часа; 

5. „Щрабаг” ЕАД гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №115Г, ет.8, вх.№ 0094/16.01.2017г. в 

13:54 часа; 

6. „Пътища” АД гр.Пазарджик, бул.“Георги Бенковски“ №120, вх.№ 0095/16.01.2017г. в 

14:05 часа; 

7. „Пътища Пловдив” АД гр.Пловдив, бул.“Цар Борис III Обединител“ №37, вх.№ 

0101/16.01.2017г. в 15:23 часа. 

 

4. Офертите бяха отворени на публично заседание, като работата на комисията е отразена в 

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от 
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ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя (приложен към доклада). 

 

5. Публичното заседание приключи в 12:30 ч. на 17.01.2017г. 

 

6. След приключване на публичното заседание, комисията разгледа документите по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП и установи следното: 

6.1. Участници по отношение на чиито оферти не са установени непълноти, липси, 

несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол):  

”Пътища Пловдив“ АД гр.Пловдив. 

 

6.2. Участници по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси, 

несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол): 

1. „БКС” ЕООД гр.Гоце Делчев; 

2. „Еко – Хидро – 90” ООД гр.Пазарджик; 

3. „ИСА 2000” ЕООД гр.София; 

4. „Мегаинвест холд” ЕООД гр.Дупница; 

5. „Щрабаг” ЕАД гр.София; 

6. „Пътища” АД гр.Пазарджик. 

 

6.3. Комисията взе решение да изпрати протокола до участниците в процедурата, като в 

срок от 5 работни дни от получаване на протокола участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, следва да представят нов ЕЕДОП 

и/или други документи,съдържащи променена и/или допълнена информация. 

 

6.4. След изтичане на срока от 5 работни дни, комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи. Работата на комисията е отразена в Протокол по 

чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя (приложение към този доклад).   

 

6.5. Въз основа на представените допълнително документи, комисията взе следните 

решения: 

 

6.5.1. Участници, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за 

подбор: 

„Пътища” АД гр.Пазарджик – участникът представил допълнително документи с 

вх.№0225/01.02.2017г. /в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП/.  

Участникът представил: 

1.единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 
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2.декларация в свободен текст, че ако бъде определен за изпълнител, за целия срок на 

изпълнение на договора ще осигури валидна застраховка по чл.171 ЗУТ, отговаряща на 

предмета на настоящата поръчка. 

 

Комисията установи, че в протокола по чл.54, ал.7 от ЗОП изрично е указала на 

участника ”Пътища” АД гр.Пазарджик, че е установила следните липси на информация: 

– на стр.15-16 от ЕЕДОП в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически 

и професионални способности”, т. 1а) от ЕЕДОП – списък на дейностите по 

строителство, участникът не е попълнил информация за вида и обема на изпълненото 

строителство. 

– на стр.21 от ЕЕДОП в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП не е 

попълнена информация, за да установи комисията дали участника отговаря на 

поставеното от възложителя изискване: Участникът да прилага системи за управление 

на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват 

„строителство“.  

– на стр.18 от ЕЕДОП в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП не е 

попълнена информация, за да установи комисията дали участника отговаря на 

поставеното от възложителя изискване: Участникът да прилага системи или 

стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или 

еквивалент, с предметен обхват „строителство“.   

След разглеждане на представения от участника ЕЕДОП в срока по чл.54, ал.9 от 

ППЗОП, комисията установи следното несъответствие с критериите за подбор: 

– на стр.15-17 от ЕЕДОП в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически 

и професионални способности”, т. 1а) от ЕЕДОП – списък на дейностите по 

строителство, участникът отново не е попълнил информация за вида и обема на 

изпълненото строителство.  
– на стр.22 от ЕЕДОП в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП не е 

попълнена информация, за да установи комисията дали участника отговаря на 

поставеното от възложителя изискване: Участникът да прилага системи за управление 

на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват 

„строителство“. Участникът е попълнил информация, че притежава сертификат ISO 

9001:2008 системи за управление на качеството, но не е посочена информация за 

предметния обхват на така притежавания от него сертификат, за да установи 

комисията, че отговаря на изискването на възложителя да прилага системи за 

управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен 

обхват „строителство“.  

– на стр.22 от ЕЕДОП в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП не е 

попълнена информация, за да установи комисията дали участника отговаря на 

поставеното от възложителя изискване: Участникът да прилага системи или 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 

obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

 

стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или 

еквивалент, с предметен обхват „строителство“. Участникът е попълнил информация, 

че притежава сертификат ISO 14001:2004 системи за управление на околната среда, но 

не е посочена информация за предметния обхват на така притежавания от него 

сертификат, за да установи комисията, че отговаря на изискването на възложителя да 

прилага системи за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или 

еквивалент, с предметен обхват „строителство“.  

Ето защо и на основание чл.54, ал.1, т.5, б.“б“ от ЗОП комисията единодушно 

реши и предлага на възложителя – кмета на община Сърница, участникът ”Пътища” 

АД гр.Пазарджик да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка за 

строителство чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на 

изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на улици в 

община Сърница, тъй като не е предоставил изискваща се информация свързана с 

удостоверяване изпълнението на критериите за подбор, посочени по-горе. 

 

 

6.5.2. Оферти, допуснати до разглеждане и проверка за съответствие с предварителна 

обявените условия: 

1. „БКС” ЕООД гр.Гоце Делчев; 

2. „Еко – Хидро – 90” ООД гр.Пазарджик; 

3. „ИСА 2000” ЕООД гр.София; 

4. „Мегаинвест холд” ЕООД гр.Дупница; 

5. „Щрабаг” ЕАД гр.София; 

6. „Пътища Пловдив” АД гр.Пловдив. 

 

6.5.3. Мотивите за допускане/отстраняване на участниците са изложени подробно в 

протокола – приложение към този доклад. 

 

7. Комисията разгледа допуснатите оферти на свое заседание. Работата на комисията е 

отразена в Протокола по чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя (приложение към 

този доклад). В резултат на това, комисията взе следните решения: 

7.1. Допуска до оценка следните оферти: 

1. „ИСА 2000” ЕООД гр.София; 

2. „Мегаинвест холд” ЕООД гр.Дупница. 

 

7.2. Отхвърля следните оферти, като несъответстващи на предварително обявените 

условия:  

1. „БКС” ЕООД гр.Гоце Делчев; 

2. „Еко – Хидро – 90” ООД гр.Пазарджик; 

3. „Щрабаг” ЕАД гр.София; 

4. „Пътища” АД гр.Пазарджик. 
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7.3. Мотивите за допускане/отстраняване на офертите на участниците са изложени 

подробно в Протокола по чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя – приложение към 

този доклад. 

 

8. Комисията извърши оценка на техническите предложения на участниците, както следва 

(и съгласно приложен Протокол). 

 

9. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на 

участниците на 09.03.2017г. в 09:30 часа в Заседателната зала на община Сърница.  

 

10. Отварянето на ценовите предложения се състоя на посочените в т. 9 дата и час. 

Работата на комисията е отразена в Протокола по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения (приложен към доклада). 

 

11. На база на обявените ценови предложения на участниците и след извършената оценка 

на техническите предложения, комисията ги класира в следния ред, като оценката на 

офертите е отразена в Протокола по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне и оповестяване на 

ценовите предложения (приложение към доклада): 

На първо място участника „ИСА 2000” ЕООД гр.София. 

На второ място участника „Мегаинвест холд” ЕООД гр.Дупница. 

 

12. Комисията предлага договор да бъде сключен, както следва: 

С „ИСА 2000” ЕООД гр.София, класиран на първо място в процедурата. 

 

13. Приложения: Протоколи – 3 броя, декларации – 4 броя, оферти – 7 броя. 

 

Настоящият доклад се предава на възложителя – днес 09.03.2017г. 

Подписи на членовете на комисията: 

 

Комисия: 

 

Председател: П. /Яна Савова/ 

 

Членове: 

 

 П. /Исмаил Църенски/ 

 

 П. / Фатме Пехливан / 
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