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УТВЪРЖДАВАМ:  (подписано и подпечатано) 

Директор на СИДП ДП – гр. Шумен 

инж. ….(заличено) 

дата: 10.04.2017г. 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 (препис)  

от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисия, 

определена за разглеждане, оценка и класиране на получените по реда на чл. 186 и сл. от 

ЗОП (събиране на оферти с обява) оферти за обществена поръчка с предмет: „Избор на 

изпълнител на СМР на обект: Горски автомобилен път "Пирамидата" - трета степен - 

попадащ в териториалния обхват на ТП ДГС – Смядово“, с номер на Обявата 1-2017 от дата 

01.02.2017 г., публикувана в Портала „Информации за обяви“ на АОП с ID номер 9061078 от 

дата 01.02.2017 г. 

 

В настоящия протокол-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата 

за възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, 

във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

Днес, 24.02.2017 г. в 13:00 часа в Заседателната зала на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП - Шумен се проведе публично заседание на комисия, назначена със Заповед 

№ 58/24.02.2017 г. на директора на СИДП ДП - Шумен, със задача: разглеждане, оценка и 

класиране на получените оферти по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП (събиране на оферти с 

обява) за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: Горски 

автомобилен път "Пирамидата" - трета степен - попадащ в териториалния обхват на ТП 

ДГС – Смядово“, с номер на Обявата 1-2017 от дата 01.02.2017 г., публикувана в Портала 

„Информации за обяви“ на АОП с ID номер 9061078 от дата 01.02.2017 г., в следния състав: 

Председател: …(заличено) – гл. юрисконсулт в ЦУ на СИДП ДП - Шумен; 

Секретар: …(заличено) – ръководител на счетоводен отдел при ЦУ на СИДП ДП – 

Шумен; 

Членове: 1. …(заличено) – техник, строителство при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

                  2. инж. …(заличено) – началник отдел при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

                  3. адв. …(заличено) - обслужващ юрист в ЦУ на СИДП ДП – Шумен. 

На публичното заседание присъстват всички членове на Комисията, с което е налице 

необходимия кворум за приемане на валидни решения. 

В 13:00 часа служител от деловодството на СИДП ДП - Шумен предаде на председателя 

на комисията постъпилите 13 (тринадесет) броя оферти за участие в обществената поръчка, 

ведно с регистъра за получените оферти, както следва: 

№ по 

ред 

Име на участника Дата на подаване 

на офертата 

Час на подаване 

на офертата 

Входящ 

номер 

1. ДП „Транспортно 

строителство и 

възстановяване“ 

 

22.02.2017г. 

 

9:00 

 

1057 

2. „Пътстрой – Варна“ ЕООД 23.02.2017г. 9:40 1077 

3. „Виа Конструкт Груп“ ЕООД 23.02.2017г. 9:45 1078 

4. „Балкански“ ООД 23.02.2017г. 11:40 1081 
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5. „Барин Алп“ ЕООД 23.02.2017г. 11:45 1082 

6. „ЕИВ“ ЕООД 23.02.2017г. 13:30 1090 

7. „Пътинженерингстрой-Т“ 

ЕАД 

23.02.2017г. 14:40 1094 

8. „Автомагистрали Черно 

море“ АД 

23.02.2017г. 15:15 1097 

9. „Пътища“ АД 23.02.2017г. 16:05 1100 

10. „Строителство и строителни 

машини“ ЕООД 

23.02.2017г. 16:30 1101 

11. „Пътища и мостове“ ЕООД 23.02.2017г. 16:40 1102 

12. „Одесосстрой“ ООД 23.02.2017г. 17:00 1106 

13. „НСП-АТ“ ЕООД 23.02.2017г. 17:20 1111 

 

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с изискванията на 

чл. 97, ал. 2 във вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация по 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието присъстваха представители на участниците във възлагането на 

обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява, както следва: 

1. …(заличено) – пълномощник на кандидата „Пътища и мостове“ ЕООД; 

2. …(заличено) - пълномощник на кандидата „Пътища“ АД; 

3. …(заличено) - пълномощник на кандидата „Строителство и строителни машини“ 

ЕООД, и  

4. …(заличено) - пълномощник на кандидата ДП „Транспортно строителство и 

възстановяване“, което обстоятелство е отразено в присъствен лист, който се приобщава към 

процедурното досие на поръчката, като неразделна част от същото. 

 

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, ПО 

РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

1. Участник № 1  ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

установи наличие на документите, посочени в обявата и документацията касаещи заявяването 

на участие и съответствието с изискванията на възложителя, както и техническо предложение с 

по един брой декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ – „д“ от ППЗОП и ценово предложение. 

При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото 

предложение, както следва:  

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е 236 334,03 лева без ДДС. 

 

2. Участник № 2  „Пътстрой-Варна“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

установи наличие на документите, посочени в обявата и документацията касаещи заявяването 
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на участие и съответствието с изискванията на възложителя, както и техническо предложение с 

по един брой декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ – „д“ от ППЗОП и ценово предложение.  

При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото 

предложение, както следва:  

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е 207 018,79 лева без ДДС. 

 

3. Участник № 3  „Виа Конструкт Груп“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

установи наличие на документите, посочени в обявата и документацията касаещи заявяването 

на участие и съответствието с изискванията на възложителя, както и техническо предложение с 

по един брой декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ – „д“ от ППЗОП и ценово предложение.  

При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото 

предложение, както следва:  

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е 247 541,99 лева без ДДС. 

 

4. Участник № 4  „Балкански“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

установи наличие на документите, посочени в обявата и документацията касаещи заявяването 

на участие и съответствието с изискванията на възложителя, както и техническо предложение с 

по един брой декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ – „д“ от ППЗОП и ценово предложение.  

При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото 

предложение, както следва:  

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е 239 994,37 лева без ДДС. 

 

5. Участник № 5  „Барин Алп“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

установи наличие на документите, посочени в обявата и документацията касаещи заявяването 

на участие и съответствието с изискванията на възложителя, както и техническо предложение с 

по един брой декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ – „д“ от ППЗОП и ценово предложение.  

При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото 

предложение, както следва:  

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е 219 421,81 лева без ДДС. 

 

6. Участник № 6  „ЕИВ“ ООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

установи наличие на документите, посочени в обявата и документацията касаещи заявяването 

на участие и съответствието с изискванията на възложителя, както и техническо предложение с 

по един брой декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ – „д“ от ППЗОП и ценово предложение.  

При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото 

предложение, както следва:  

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е 246 821,18 лева без ДДС. 
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7. Участник № 7  „Пътинженерингстрой“ ЕАД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

установи наличие на документите, посочени в обявата и документацията касаещи заявяването 

на участие и съответствието с изискванията на възложителя, както и техническо предложение с 

по един брой декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ – „д“ от ППЗОП и ценово предложение.  

При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото 

предложение, както следва:  

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е 246 883,42 лева без ДДС. 

 

8. Участник № 8  „Автомагистрали Черно Море“ АД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

установи наличие на документите, посочени в обявата и документацията касаещи заявяването 

на участие и съответствието с изискванията на възложителя, както и техническо предложение с 

по един брой декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ – „д“ от ППЗОП и ценово предложение.  

При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото 

предложение, както следва:  

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е 247 730,11 лева без ДДС. 

 

9. Участник № 9  „Пътища“ АД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

установи наличие на документите, посочени в обявата и документацията касаещи заявяването 

на участие и съответствието с изискванията на възложителя, както и техническо предложение с 

по един брой декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ – „д“ от ППЗОП и ценово предложение.  

При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото 

предложение, както следва:  

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е 200 952,91 лева без ДДС. 

 

10. Участник № 10  „Строителство и строителни машини“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

установи наличие на документите, посочени в обявата и документацията касаещи заявяването 

на участие и съответствието с изискванията на възложителя, както и техническо предложение с 

по един брой декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ – „д“ от ППЗОП и ценово предложение.  

При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото 

предложение, както следва:  

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е 194 800,06 лева без ДДС. 

 

11. Участник № 11 - „Пътища и мостове“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

установи наличие на документите, посочени в обявата и документацията касаещи заявяването 

на участие и съответствието с изискванията на възложителя, както и техническо предложение с 

по един брой декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ – „д“ от ППЗОП и ценово предложение.  
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При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото 

предложение, както следва:  

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е 215 861,73 лева без ДДС. 

 

12. Участник № 12 - „Одесосстрой“ ООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

установи наличие на документите, посочени в обявата и документацията касаещи заявяването 

на участие и съответствието с изискванията на възложителя, както и техническо предложение с 

по един брой декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ – „д“ от ППЗОП и ценово предложение.  

При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото 

предложение, както следва:  

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е 206 993,57 лева без ДДС. 

 

13. Участник № 13  „НСП-АТ“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и 

установи наличие на документите, посочени в обявата и документацията касаещи заявяването 

на участие и съответствието с изискванията на възложителя, както и техническо предложение с 

по един брой декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ – „д“ от ППЗОП и ценово предложение.  

При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви ценовото 

предложение, както следва:  

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е 236 242,97 лева без ДДС. 

 

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи, като 

комисията взе решение да продължи работата си при условията на закрито заседание. 

На 27.02.2017г. се проведе закрито заседание, на което присъстваха всички членове на 

комисията и е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения. Комисията 

пристъпи към разглеждане на представените с офертите документи по реда на подаването им. 

 

ІІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ 

ТЕХНИЧЕСКОТО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

На този етап комисията следва да извърши проверка на представените с офертите 

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

поставени от възложителя. 

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 в настоящия протокол.  

За всяка от офертите на участниците, по реда на постъпването им, бе проверено от 

членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при което 

резултатите от проверката са, както следва: 
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КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА: 

 

 1. Участник № 1 - ДП „Транспортно строителство и възстановяване“: 

В т. 4, б. Б „Икономическо и финансово състояние“, Част IV Критерии за подбор, участникът е 

посочил Коефициент на обща ликвидност, както следва: 2016 г. – 0,8231, 2015 г. – 0,8837, 2014 

г. – 0,7450. Съобразно изискванията на Възложителя, посочени в обявата и документацията за 

обществената поръчка: „Участниците в обществената поръчка следва през последната 

финансова година да са постигнали положително съотношение между определени активи и 

пасиви, а именно коефициента на обща ликвидност да е с положителна стойност на 

стойност над единица“. От декларираната от участника информация е видно, че коефициента 

на обща ликвидност през последната финансова година не е положителна стойност. 

 Във връзка с изложеното по-горе и на основание чл. 195 от ЗОП комисията указва 

на участника, в срок до пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола, 

да представи доказателства за изпълнение на изискванията на възложителя, в 

съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 8, 9, 10 и 11 от ППЗОП. 

 

2. Участник № 2 - „Пътстрой – Варна“ ЕООД: 

Комисията след разглеждане на представените документи за доказване липсата на 

основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор установи съответствие на 

участника с изискванията на възложителя и счете, че от така представените документи по 

отношение на участника „Пътстрой – Варна“ ЕООД не е налице липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя.  

 Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на общите и 

административни изисквания на възложителя, както и на тези за икономическо и финансово 

състояние, технически възможности и квалификация и годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност. В резултат на горното комисията счита, че е налице 

съответствие на участника „Пътстрой – Варна“ ЕООД с критериите за подбор, обявени от 

възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите. 

 3. Участник № 3 - „Виа Конструкт груп“ ЕООД: 

 1. В т. 6, б. В Технически и професионални способности, Част IV Критерии за подбор, 

участникът е декларирал Специалист „Контрол на качеството“, за когото не е посочено, че 

притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение 

на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените 

изисквания за безопасност или еквивалентен документ. 

Във връзка с изложеното по-горе и на основание чл. 195 от ЗОП комисията указва на 

участника, в срок до пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола, да 

представи доказателства за изпълнение на изискванията на възложителя, в съответствие 

с разпоредбите на чл. 54, ал. 8, 9, 10 и 11 от ППЗОП. 

 

4. Участник № 4 - „Балкански“ ООД: 

 Комисията след разглеждане на представените документи за доказване липсата на 

основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор установи съответствие на 

участника с изискванията на възложителя и счете, че от така представените документи по 
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отношение на участника „Балкански“ ООД не е налице липса, непълнота или несъответствие 

на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя.  

 Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на общите и 

административни изисквания на възложителя, както и на тези за икономическо и финансово 

състояние, технически възможности и квалификация и годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност. В резултат на горното комисията счита, че е налице 

съответствие на участника „Балкански“ ООД с критериите за подбор, обявени от възложителя 

и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите. 

 

5. Участник № 5 - „Барин Алп“ ЕООД: 

 1.Участникът не попълнил Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и 

финансово състояние, т.4) от ЕЕДОП. Изискванията на Възложителя са: „4.2.3. Участниците в 

обществената поръчка следва през последната финансова година да са постигнали 

положително съотношение между определени активи и пасиви, а именно коефициента на 

обща ликвидност да е с положителна стойност на стойност над единица. Удостоверяване: 

Начинът за установяване и изчисляване на поставения критерий е в съответствие с 

методика, определена в правилника за прилагане на закона съгласно Приложение № 2 към чл. 

31, ал. 2 от ППЗОП. Изчисленото финансово съотношение следва да бъде заявено и попълнено 

в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т.4) от 

ЕЕДОП“. 

Във връзка с изложеното по-горе и на основание чл. 195 от ЗОП комисията указва на 

участника, в срок до пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола, да 

представи доказателства за изпълнение на изискванията на възложителя, в съответствие 

с разпоредбите на чл. 54, ал. 8, 9, 10 и 11 от ППЗОП. 

 

6. Участник № 6 -  „ЕИВ“ ЕООД: 

 В т. 6, б. В Технически и професионални способности, Част IV Критерии за подбор, 

участникът е декларирал Специалист „Контрол на качеството“, за когото не е посочено, че 

притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение 

на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените 

изисквания за безопасност или еквивалентен документ. 

Във връзка с изложеното по-горе и на основание чл. 195 от ЗОП комисията указва на 

участника, в срок до пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола, да 

представи доказателства за изпълнение на изискванията на възложителя, в съответствие 

с разпоредбите на чл. 54, ал. 8, 9, 10 и 11 от ППЗОП. 

 

7. Участник № 7 - „Пътинженерингстрой“ ЕАД 

 Комисията след разглеждане на представените документи за доказване липсата на 

основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор установи съответствие на 

участника с изискванията на възложителя и счете, че от така представените документи по 

отношение на участника „Пътинженерингстрой“ ЕАД не е налице липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя.  
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 Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на общите и 

административни изисквания на възложителя, както и на тези за икономическо и финансово 

състояние, технически възможности и квалификация и годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност. В резултат на горното комисията счита, че е налице 

съответствие на участника „Пътинженерингстрой“ ЕАД с критериите за подбор, обявени от 

възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите. 

 

8. Участник № 8 - „Автомагистрали Черно море“ АД 

1. В т. 2, б. В Технически и професионални способности, Част IV Критерии за подбор на 

ЕЕДОП, участникът е декларирал Специалист „Контрол на качеството“, за когото не е посочено, 

че притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение 

на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените 

изисквания за безопасност или еквивалентен документ. 

 2. В т. 2, б. В Технически и професионални способности, Част IV Критерии за подбор, 

участникът е декларирал Специалист – длъжностно лице по безопасност и здраве (КБЗ), за когото 

не е посочено, че притежава удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице 

по безопасност и здраве в строителството или еквивалентен документ. 

 3. Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № С160029-022-

0043161/05.12.2016 г., посочено и в б. Б Основания, свързани с плащането на данъци или 

социално-осигурителни вноски, Част III Основания за изключване на ЕЕДОП не е подписано от 

издателя. 

 4. В представения ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и 

финансово състояние, т.5 е посочена само стойност на застрахователната полица. Участникът не 

е попълнили ЕЕДОП съобразно изискванията на самия образец – с посочване на „уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа“. 

Във връзка с изложеното по-горе и на основание чл. 195 от ЗОП комисията указва на 

участника, в срок до пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола, да 

представи доказателства за изпълнение на изискванията на възложителя, в съответствие 

с разпоредбите на чл. 54, ал. 8, 9, 10 и 11 от ППЗОП. 

 

9. Участник № 9 - „Пътища“ АД:  

 Участникът не е попълнил цялата информация, съобразно изискванията на възложителя в  

Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а) от 

ЕЕДОП. Участникът не е посочил датата, на която е приключило изпълнението на строителните 

работи. 

Във връзка с изложеното по-горе и на основание чл. 195 от ЗОП комисията указва на 

участника, в срок до пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола, да 

представи доказателства за изпълнение на изискванията на възложителя, в съответствие 

с разпоредбите на чл. 54, ал. 8, 9, 10 и 11 от ППЗОП. 

 

10.  Участник № 10 - „Строителство и строителни машини“ ЕООД: 

 Комисията след разглеждане на представените документи за доказване липсата на 

основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор установи съответствие на 

участника с изискванията на възложителя и счете, че от така представените документи по 

отношение на участника „Строителство и строителни машини“ ЕООД не е налице липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
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грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор 

или с други изисквания на възложителя.  

 Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на общите и 

административни изисквания на възложителя, както и на тези за икономическо и финансово 

състояние, технически възможности и квалификация и годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност. В резултат на горното комисията счита, че е налице 

съответствие на участника „Строителство и строителни машини“ ЕООД с критериите за 

подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на 

офертите. 

 

 11. Участник № 11 – „Пътища и мостове“ ЕООД: 

 Комисията след разглеждане на представените документи за доказване липсата на 

основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор установи съответствие на 

участника с изискванията на възложителя и счете, че от така представените документи по 

отношение на участника „Пътища и мостове“ ЕООД не е налице липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя.  

 Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на общите и 

административни изисквания на възложителя, както и на тези за икономическо и финансово 

състояние, технически възможности и квалификация и годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност. В резултат на горното комисията счита, че е налице 

съответствие на участника „Пътища и мостове“ ЕООД с критериите за подбор, обявени от 

възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите. 

12. Участник № 12 - „Одесосстрой“ ООД: 

 Комисията след разглеждане на представените документи за доказване липсата на 

основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор установи съответствие на 

участника с изискванията на възложителя и счете, че от така представените документи по 

отношение на участника „Одесосстрой“ ООД не е налице липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя.  

 Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на общите и 

административни изисквания на възложителя, както и на тези за икономическо и финансово 

състояние, технически възможности и квалификация и годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност. В резултат на горното комисията счита, че е налице 

съответствие на участника „Одесосстрой“ ООД с критериите за подбор, обявени от 

възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите. 

 

 13. Участник № 13 - „НСП-АТ“ ЕООД: 

 1. В представения ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и 

финансово състояние, т.5 е посочена само стойност на застрахователната полица. Участникът не 

е попълнили ЕЕДОП съобразно изискванията на самия образец – с посочване на „уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа“. 

 2. В т. 2, б. В Технически и професионални способности, Част IV Критерии за подбор на 

ЕЕДОП участникът не е посочил кои от декларираните лица ще изпълняват длъжностите: 
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Специалист – контрол на качеството и Специалист – длъжностно лице по безопасност и здраве 

(КБЗ). Не е посочено и дали същите притежават Удостоверение за преминато обучение за 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, 

както и удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по безопасност и 

здраве в строителството или еквивалентен документ. 

Във връзка с изложеното по-горе и на основание чл. 195 от ЗОП комисията указва на 

участника, в срок до пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола, да 

представи доказателства за изпълнение на изискванията на възложителя, в съответствие 

с разпоредбите на чл. 54, ал. 8, 9, 10 и 11 от ППЗОП. 

 

 Във връзка с констатираните несъответствия с критериите за подбор комисията взе 

следните  

РЕШЕНИЯ: 

 На основание чл. 195 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП Протокол № 1 да бъде изпратен до 

всички участници в деня на публикуването му в „Профила на купувача“ на ДП СИДП-Шумен. 

 На основание чл. 195 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол участниците, по отношение на които са констатирани 

несъответствия и липси, могат да представят на комисията документи за тяхното отстраняване. 

Допълнително представената информация може да обхваща факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

Следващото заседание да се проведе след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за 

продължаване работата на комисията. 

Настоящият протокол се подписа на 03.04.2017г. от членовете на комисията, както следва: 

 

 

Председател: …(подписано)… 

                       /…заличено/ 

 

 

Секретар: …(подписано)… 

              /…заличено/ 

 

 

Членове:  1. …(подписано)… 

                     /…заличено/ 

 

 

                  2. …(подписано)… 

                 /инж. …заличено/ 

 

 

                  3. …(подписано)… 

                   /адв. …заличено/ 


