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П Р О Т О К О Л  №1 
по чл. 54, ал. 2 - 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 

 

На 29.11.2017г. в 11.00 часа в зала партерен етаж, в сградата на Община Гоце 

Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2 се проведе заседание на комисията по провеждане на 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с наименование "Изпълнение на 

строеж - Изграждане на детска градина в село Буково, Община Гоце Делчев", открита с 

решение №768/30.10.2017 г. на кмета на общината, референтен номер ГД/2017/ПС/С/10, 

уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2017-0005, назначена 

със заповед № 834/29.11.2017г. на кмета на община Гоце Делчев. 

Комисията са събра в състав: 

Председател: Мариана Устаилиева- секретар на община Гоце Делчев 

Членове:  

1. инж.Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“ 

2. Марина Герова- гл.експерт „Обществени поръчки и проекти“ 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Председателят на комисията получи представените в процедурата оферти, за което бе 

съставен протокол в съответствие с изискванията на чл. 48, ал. 6 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

В определения от Възложителя срок са постъпили 3 (три) оферти от следните 

участници (изброени по реда на тяхното подаване, съгласно списъка на участниците, 

подали оферти):  

Участник №1: „Елитстрой“ АД, гр.Благоевград, ЕИК 101685540-оферта с вх. 

№01/28.11.2017 г., постъпила в 12:30 часа; 

Участник №2: „КСМ Строй“ ООД, ЕИК 200346132- оферта с вх. № 02/28.11.2017 

г., постъпила в 13:30 часа; 

Участник №3: „БКС” ЕООД с ЕИК 101005001- оферта с вх. № 03/28.11.2017 г., 

постъпила в 16:15 часа; 

Председателят на комисията откри заседанието като запозна членовете на комисията 

със списъка на участниците, подали оферти в процедурата.  

 В съответствие с чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след 

запознаване със списъка на участниците, членовете на комисията подписаха декларации за 

липса на конфликт на интереси по отношение на участниците в процедурата. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, оповестяване на 

съдържанието на запечатаните непрозрачни опаковки, проверка за наличието на запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и подписване на техническото 

предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”; 

2. Разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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По точка 1 от дневния ред: 

Комисията пристъпи към отваряне на непрозрачните опаковки, в които са 

представени офертите, по реда на постъпването им: 

 I. Участник №1: „Елитстрой“ АД, гр. Благоевград, ЕИК 101685540. Участникът е 

подал оферта в непрозрачнa, запечатана и надписанa опаковка. Комисията отвори 

опаковката и член на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и 

оповести наличието на запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.  

 II. Участник №2: „КСМ Строй“ ООД, ЕИК 200346132. Участникът е подал 

оферта в непрозрачнa, запечатана и надписанa опаковка. Комисията отвори опаковката и 

член на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи  и оповести 

наличието на запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.  

 III. Участник №3: „БКС” ЕООД с ЕИК 101005001. Участникът е подал оферта в 

непрозрачнa, запечатана и надписанa опаковка. Комисията отвори опаковката и член на 

комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на 

запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.  

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участниците се подписаха от всички членове на 

комисията. 

По точка 2 от дневния ред: 

Комисията извърши проверка за наличието на всички представени документи по чл. 

39, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за 

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

възложителя. Комисията констатира следното: 

I. Участник №1: „Елитстрой“ АД, гр.Благоевград, ЕИК 101685540. 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти 

на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите 

за подбор: 

1. В представения ЕЕДОП е декларирано наличие на застраховка за професионална 

отговорност в строителството в размер на 600 000 лв., Застраховка „Професионална 

отговорност в строителството”, но не е посочена валидност на застрахователната полица. 

2. Комисията извърши проверка на интернет адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=12456. и установи, че от така представената 

информация за обектите не става ясно дали те отговарят на изискваното от Възложителя 

минимално ниво, а именно: „Участникът трябва да има опит в  изпълнение на поне 1 

(една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за 

последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата; 

За „сходни“ с тези на настоящата поръчка се приемат дейности, свързани с 

изграждане и/или реконструкция на сграда с обществено - обслужващо или смесено 

предназначение“, тъй като: 

2.1. За обект Подобряване на енергийната ефективност на читалище “Съзнание" 

УПИ XVII, кв. 56, пл. “Съединение“, гр. Сливница, който е въведен в експлоатация на 

18.08.2016 не е представена информация дали представлява дейност по изграждане или 

реконструкция. 

2.2. За обекти: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ III - 283, 

кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина, въведен в експлоатация на 10.02.2014 г. и изпълнен от 

консорциум: ДЗЗД "Елитстрой АД - Бодрост 96 ЕООД" и обект „Център за настаняване от 

семеен тип в УПИ I-283,kв.19 по плана на гр.Бяла Слатина“, въведен в експлоатация на 

10.02.2014 г. и изпълнен от консорциум ДЗЗД "Елитстрой АД - Бодрост 96 ЕООД", не става 

ясно участникът какви дейности е извършил, като част от консорциум "Елитстрой АД - 

Бодрост 96 ЕООД" и дали същите отговарят на минималното ниво изисквано от 

Възложителя; 

2.3. За обект „Цех за бутилиране на вода и подобряване достъпа до имота в УПИ 

100042, м."Мездрата-2", земл. на с.Полена, общ.Симитли, въведен в експлоатация на 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=12456
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16.12.2014 г. не е представена информация дали представлява дейност по изграждане или 

реконструкция. 

 3. Участникът е посочил за длъжностното лице по безопасност и здраве Васил 

Крумов Георгиев, че притежава Удостоверение № 531 издадено от ДТМ „Медиком“ ЕООД, 

но не е посочил дали то е валидно. 

 

II. Участник №2: „КСМ Строй“ ООД, ЕИК 200346132. 

Комисията извърши проверка за наличието на всички представени документи по чл. 

39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. Комисията констатира следното: 

1. Участникът е представил информация за обект: „Хотел“, находящ се в УПИ Х-

765, кв.71, по плана на с.Огняново, общ.Гърмен, обл.Благоевград с РЗП 2300 кв.м. на 

стойност 965 000 лева. с възложител ЕТ „Невсе Мехрем, но не е представена информация за 

срока, в който е изпълнен обекта и поради тази причина не може да се установи дали е 

изпълнен през последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата. 

2. Относно изискването на Възложителя участникът да разполага с персонал и/или с 

ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на 

поръчката: 

2.1 За Ръководител на екипа не е представена информация относно притежаван общ 

професионален опит, съобразно минималното изискване на Възложителя – минимум 3 

години професионален опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството. 

2.2 За Технически ръководител не е представена информация относно притежаван 

общ професионален опит, съобразно минималното изискване на Възложителя – минимум 3 

години професионален опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството. 

2.3 Участникът е посочил за длъжностното лице по безопасност и здраве Мехмед 

Мустафов Кърпач, че притежава Удостоверение № 11/08.04.2016 от ЕТ „ГИГА-БХТ-Бойко 

Тодоров“ гр.Гоце Делчев, но не е посочил дали то е валидно. 

III. Участник №3: „БКС” ЕООД с ЕИК 101005001. 

Комисията извърши проверка за наличието на всички представени документи по чл. 

39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. Комисията констатира следното: 

2. Участникът е посочил за длъжностното лице по безопасност и здраве Костадин 

Иванов Таранинов, че е преминал специализиран курс за обучение „Здравословни и 

безопасни условия на труд“ издадено от Асоциация на индустриалния капитал гр.София, но 

не е посочил дали издаденият му документ е валиден. 

 

IV. Във връзка с установеното от комисията в т. І, ІІ и ІІІ в срок до 5 работни 

дни от получаването на протокола участникът, по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, може да представи 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 или 

заявления за участие.  

Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от 

участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, 

че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато 

това не води до промяна на техническото предложение.  

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.  
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V. Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо и 

номерирани на всяка страница, на която има текст. Същите се представят в надписан 

и запечатан плик, в оригинал или заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, с 

подпис и печат от участника в стая 201, втория етаж в сградата на Общинска 

администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.  

 

Заседанието на комисията приключи в 13.00 часа. 

 

Председател: Мариана Устаилиева- секретар на община Гоце Делчев 

/п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

 

Членове:  

1. инж.Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“ 

/п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

2. Марина Герова - гл.експерт „Обществени поръчки и проекти“ 

/п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

 


