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П Р О Т О К О Л 

№ 002/25.01.2017г. 

 

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, в обществената поръчка 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. 

 

Днес 17.01.2017г. в 11:00 часа в Заседателната зала на община Сърница се събра 

комисия в състав: 

Председател: Халил Байрактар – Зам.кмет на община Сърница 

Членове: 

1.Исмаил Църенски – главен счетоводител  

2.Фатме Пехливан – юрисконсулт при община Сърница 

назначена със Заповед №035/16.01.2017г. на кмета на община Сърница. 

 

Председателят на комисията получи от деловодството на община Сърница с протокол 

по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП получените от участниците оферти за участие в 

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

строително-монтажни работи за ремонт на улици в община Сърница. Оферти са подадени 

от: 

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; 

 

Комисията се запозна с постъпилите оферти и председателя и членовете на комисията 

попълниха декларации по реда на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и ал.13 от ППЗОП. 
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На публичното заседание на комисията присъстваха представители на участниците: 

1.Иван Георгиев Якофов – пълномощник на „Еко – Хидро – 90“ ООД. 

2.Христо Стоименов Стоименов – пълномощник на „Щрабаг“ ЕАД. 

Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията на основание чл.54, ал.3 от ППЗОП отвори по реда на постъпването 

запечатаните непрозрачни опаковки на участниците и оповести тяхното съдържание, както 

и направи проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри", както следва: 

1. „БКС” ЕООД гр.Гоце Делчев – участникът представил оферта за участие, която 

съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите. 

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри". 

 Председателят на комисията на основание чл.54, ал.5 от ППЗОП предложи и 

присъстващ представител на участник подписа техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

2. „Еко – Хидро – 90” ООД гр.Пазарджик – участникът представил оферта за участие, 

която съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите. 

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри". 

 Председателят на комисията на основание чл.54, ал.5 от ППЗОП предложи и 

присъстващ представител на участник подписа техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

3. „ИСА 2000” ЕООД гр.София – участникът представил оферта за участие, която 

съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите. 

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри". 

 Председателят на комисията на основание чл.54, ал.5 от ППЗОП предложи и 

присъстващ представител на участник подписа техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 
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4. „Мегаинвест холд” ЕООД гр.Дупница – участникът представил оферта за участие, 

която съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите. 

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри". 

 Председателят на комисията на основание чл.54, ал.5 от ППЗОП предложи и 

присъстващ представител на участник подписа техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

5. „Щрабаг” ЕАД гр.София – участникът представил оферта за участие, която 

съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите. 

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри". 

 Председателят на комисията на основание чл.54, ал.5 от ППЗОП предложи и 

присъстващ представител на участник подписа техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

6. „Пътища” АД гр.Пазарджик – участникът представил оферта за участие, която 

съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите. 

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри". 

 Председателят на комисията на основание чл.54, ал.5 от ППЗОП предложи и 

присъстващ представител на участник подписа техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

7. „Пътища Пловдив” АД гр.Пловдив – участникът представил оферта за участие, 

която съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите. 

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри". 

 Председателят на комисията на основание чл.54, ал.5 от ППЗОП предложи и 

присъстващ представител на участник подписа техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 
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Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на тези 

действия на 17.01.2017г. в 12:30 часа. 

 

 

1. П.  /Халил Байрактар/ 

 

2. П. / Исмаил Църенски / 

 

3. П.  /Фатме Пехливан/ 

 

 

На 23.01.2017г. в 09:00 часа в Заседателната зала на община Сърница се събра 

комисия в състав: 

Председател: Яна Савова – гл.специалист „ТСУ“, магистър, инженер-геодезист 

Членове: 

1.Исмаил Църенски – главен счетоводител  

2.Фатме Пехливан – юрисконсулт при община Сърница 

назначена със Заповед № 035/16.01.2017г. и Заповед №040/18.01.2017г. на кмета на 

община Сърница. 

 

Председателят на комисията се запозна с получените в община Сърница оферти за 

участие в публичното състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за 

изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на улици в община Сърница, и 

попълни декларация по реда на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и ал.13 от ППЗОП. 

 

 

Комисията на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на 

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

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на всеки един от 

участниците, както следва: 

1. „БКС” ЕООД гр.Гоце Делчев – участникът представил: 

1. опис на представените документи.  

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

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

Комисията установи следната липса – на стр.4-5 от ЕЕДОП участникът не е 

попълнил данните за представителя на икономическия оператор – Руен Йорданов Кирев. 

Комисията установи следната липса – на стр.15 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 обема 

на изпълненото строителство. 

Комисията установи следната липса – на стр.16-17 от ЕЕДОП в Част ІV. 

„Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 6 от 
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ЕЕДОП, участникът не е попълнил информация, от която да се установи, че лицето 

Костадин Иванов Таранинов - Специалист по безопасност и охрана на труда – 

координатор по безопасност и здраве, притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от 

Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи.  

Комисията установи следната липса на информация – 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 за управление на качеството съгласно 

стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.  

Комисията установи следната липса на информация – 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“.   

3. декларации по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

4. декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП. 

5.декларации за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

Комисията установи следната липса – участникът не е представил 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 участникът отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания, както следва: 

Годност за упражняване на професионална дейност 

На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно което му 

позволява да изпълнява строителството на обекти втора група, четвърта категория 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя. 

 

Икономическо и финансово състояние: 

1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 

строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 
 
Технически и професионални способности: 

I.Участникът разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:  

1.Технически ръководител на обекта, както следва: 
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• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "строителен инженер";  

• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 

 

 

2. „Еко – Хидро – 90” ООД гр.Пазарджик – участникът представил: 

1. опис на представените документи.  

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

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

Комисията установи следната липса – на стр.27-33 от ЕЕДОП в Част ІV. 

„Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 6 от 

ЕЕДОП, участникът не е попълнил информация, от която да се установи, че лицето Иван 

Йорданов Табаков - Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по 

безопасност и здраве, притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. 

за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. От представеното от участника копие от 

удостоверение се установява, че отговаря на поставеното от възложителя изискване. 

3. декларации по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

4. декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП. 

5.декларации за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

6.копие от застрахователна полица. 

7. 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.  

8.списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката. 

9.удостоверения. 

10.списък на персонала, който ще изпълнява поръчката. 

11.копие от дипломи и удостоверения, трудови книжки. 

12.копие от сертификат съгласно стандарт ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. 

 

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания, както следва: 

Годност за упражняване на професионална дейност 

На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно което му 

позволява да изпълнява строителството на обекти втора група, четвърта категория 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя. 

 

Икономическо и финансово състояние: 

1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 

строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за 
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условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 
 
Технически и професионални способности: 

I.През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата (в 

зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), 

участникът е изпълнил дейности по строителство с предмет и обем, идентични или сходни 

с предмета на поръчката, както следва: изпълнение на строителство за изграждане и/или 

реконструкция и/или ремонт на улици и/или пътища с обща дължина не по-малка от 1 230 

метра.  

Строителството е приключено и прието от съответния Възложител преди датата на 

подаване на офертата от участника. 

II.Участникът разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:  

1.Технически ръководител на обекта, както следва: 

• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "строителен инженер";  

• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 

2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и 

здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи; участвал като специалист по безопасност и охрана на труда, при 

изпълнение на строителство на минимум 1 (един) обект.  

Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от 

него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да 

съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). 

III. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 

9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  

IV. Участникът прилага стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт 

ISO 14001:2004, с предметен обхват „строителство“. 

 

 

3. „ИСА 2000” ЕООД гр.София – участникът представил: 

1. опис на представените документи.  

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

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

Комисията установи следната липса на информация – 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 за управление на качеството съгласно 

стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.  

Комисията установи следната липса на информация – 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 
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изискване: Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната 

среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват 

„строителство“.   

3. декларации по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

4. декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП. 

5.декларации за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

6. 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 участникът отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания, както следва: 

Годност за упражняване на професионална дейност 

На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно което му 

позволява да изпълнява строителството на обекти втора група, четвърта категория 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя. 

 

Икономическо и финансово състояние: 

1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 

строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 
 
Технически и професионални способности: 

I.През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата (в 

зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), 

участникът е изпълнил дейности по строителство с предмет и обем, идентични или сходни 

с предмета на поръчката, както следва: изпълнение на строителство за изграждане и/или 

реконструкция и/или ремонт на улици и/или пътища с обща дължина не по-малка от 1 230 

метра.  

Строителството е приключено и прието от съответния Възложител преди датата на 

подаване на офертата от участника. 

II.Участникът разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:  

1.Технически ръководител на обекта, както следва: 

• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "строителен инженер";  

• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 

2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и 

здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи; участвал като специалист по безопасност и охрана на труда, при 

изпълнение на строителство на минимум 1 (един) обект.  
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Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от 

него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да 

съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). 

 

 

4. „Мегаинвест холд” ЕООД гр.Дупница – участникът представил: 

1. опис на представените документи.  

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

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

Комисията установи следното несъответствие на информацията – на стр.2 от 

ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията „Само в случай, че поръчката е запазена 

…“ е попълнена информация, а настоящата обществена поръчка не е запазена и не следва 

да се попълва тази информация. 

Комисията установи следното несъответствие на информацията – на стр.12 от 

ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията „При поръчки за услуги …“ е попълнена 

информация, а настоящата обществена поръчка не е за услуга и не следва да се попълва 

тази информация. 

Комисията установи следната липса – на стр.14-16 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 обема на изпълненото строителство. 

Комисията установи следната липса – на стр.21-22 от ЕЕДОП в Част ІV. 

„Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 6 от 

ЕЕДОП, участникът не е попълнил информация, от която да се установи, че лицето 

Васил Костадинов Ташков - Специалист по безопасност и охрана на труда – 

координатор по безопасност и здраве, притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от 

Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

Комисията установи следната липса на информация – 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 за управление на качеството съгласно 

стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.  

Комисията установи следната липса на информация – 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“.   

3. 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 
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предмета на настоящата поръчка.  

4. декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

5. декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП. 

6.декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

 

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания, както следва: 

Годност за упражняване на професионална дейност 

На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно което му 

позволява да изпълнява строителството на обекти втора група, четвърта категория 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя. 

 

Икономическо и финансово състояние: 

1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 

строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 
 
Технически и професионални способности: 

I.Участникът разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:  

1.Технически ръководител на обекта, както следва: 

• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "строителен инженер";  

• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 

 

 

5. „Щрабаг” ЕАД гр.София – участникът представил: 

1. опис на представените документи.  

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

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

Комисията установи следната липса – на стр.16-19 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 обема на изпълненото строителство. 

Комисията установи следната липса – на стр.21-23 от ЕЕДОП в Част ІV. 

„Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т.2 от 

ЕЕДОП, участникът не е попълнил информация, от която да се установи, че лицето 

Васил Диков Диков - Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по 

безопасност и здраве, притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. 

за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. 

Комисията установи следната липса на информация – на стр.25 от ЕЕДОП в Част 
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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“. От 

представеното от участника копие от сертификат се установява, че отговаря на 

поставеното от възложителя изискване. 

Комисията установи следната липса на информация – на стр.25 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“. От представеното от участника копие от сертификат се установява, 

че отговаря на поставеното от възложителя изискване. 

 

3.списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката. 

4.референции. 

5.списък на персонала, който ще изпълнява поръчката. 

6.копие от застрахователна полица. 

7.копие от удостоверение от ЦПРС – 5 бр. 

8.копие от сертификат съгласно стандарт ISO 9001:2008 и копие от сертификат 

съгласно стандарт ISO 14001:2004. 

9. декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

10. декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП. 

11.декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

Комисията установи следната липса – участникът не е представил декларации 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 участникът отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания, както следва: 

Годност за упражняване на професионална дейност 

На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно което му 

позволява да изпълнява строителството на обекти втора група, четвърта категория 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя. 

 

Икономическо и финансово състояние: 

1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 
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строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 
 
Технически и професионални способности: 

I.Участникът разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:  

1.Технически ръководител на обекта, както следва: 

• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "инженер";  

• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 

II. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 

9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  

III. Участникът прилага стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт 

ISO 14001:2004, с предметен обхват „строителство“. 

 

 

6. „Пътища” АД гр.Пазарджик – участникът представил: 

1. опис на представените документи.  

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

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

Комисията установи следната липса – 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. 

Комисията установи следната липса – на стр.16-17 от ЕЕДОП в Част ІV. 

„Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 6 от 

ЕЕДОП, участникът не е попълнил информация, от която да се установи, че лицето 

Надежда Георгиева Аврамова - Специалист по безопасност и охрана на труда – 

координатор по безопасност и здраве, притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от 

Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

Комисията установи следната липса на информация – 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“.  

Комисията установи следната липса на информация – 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“.   
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Комисията установи следното несъответствие на информацията – на стр.22 от 

ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията „Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии …“ е попълнена информация, която не следва да се 

попълва. 

Комисията установи следната липса – на стр.22 от ЕЕДОП в част VІ: 

Заключителни положения, участникът не е посочил името на възложителя, 

съответната част, раздел и точка, както и процедурата за възлагане на обществена 

поръчка. 

Комисията установи следната липса– участникът е представил подписан ЕЕДОП 

единствено от изпълнителния директор, а документът следва да е подписан от лицата 

по чл.40, ал.2, т.4 от ППЗОП. 

3. декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

4. декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП. 

5.декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

6.списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката. 

7.копия от удостоверения. 

8.списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката. 

9.референции и протоколи. 

10.копие от застрахователна полица. 

Комисията установи следната липса– участникът не е представил 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 участникът отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания, както следва: 

Годност за упражняване на професионална дейност 

На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно което му 

позволява да изпълнява строителството на обекти втора група, четвърта категория 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя. 

 

Икономическо и финансово състояние: 

1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 

строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 
 
Технически и професионални способности: 

I.Участникът разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:  

1.Технически ръководител на обекта, както следва: 

• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "инженер";  
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• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 

 

 

7. „Пътища Пловдив” АД гр.Пловдив – участникът представил: 

1. опис на представените документи.  

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

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

3. декларации по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

4. декларации по чл.6, ал.2 от ЗМИП. 

5.декларации за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

6.декларации 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 участникът отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания, както следва: 

Годност за упражняване на професионална дейност 

На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален 

регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно което му 

позволява да изпълнява строителството на обекти втора група, четвърта категория 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя. 

 

Икономическо и финансово състояние: 

1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 

строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 
 
Технически и професионални способности: 

I.През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата (в 

зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), 

участникът е изпълнил дейности по строителство с предмет и обем, идентични или сходни 

с предмета на поръчката, както следва: изпълнение на строителство за изграждане и/или 

реконструкция и/или ремонт на улици и/или пътища с обща дължина не по-малка от 1 230 

метра.  

Строителството е приключено и прието от съответния Възложител преди датата на 

подаване на офертата от участника. 

II.Участникът разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:  

1.Технически ръководител на обекта, както следва: 

• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "инженер";  

• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 
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2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и 

здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи; участвал като специалист по безопасност и охрана на труда, при 

изпълнение на строителство на минимум 1 (един) обект.  

Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от 

него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да 

съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). 

III. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 

9001:2008, с предметен обхват „строителство“.  

IV. Участникът прилага стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт 

ISO 14001:2004, с предметен обхват „строителство“. 

 

 

С оглед на установените от комисията липси, непълноти и несъответствие на 

информацията, посочени по-горе, и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият 

протокол следва да бъде изпратен на всички участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача. 

 

Комисията възлага на председателя си протокола да бъде изпратен до всички 

участници и публикуван в профила на купувача на 26.01.2017г. 

 

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса 

на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на оферти. 

 

Комисията единодушно реши, че след изтичането на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП 

ще пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. 

 

Комисията приключи своята работа и изготви настоящия протокол на 25.01.2017г. в 

16:30 часа. 

 

 

1. П. /Яна Савова/ 

 

         2. П. / Исмаил Църенски / 

 

3. П.  /Фатме Пехливан/                                    
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