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П Р О Т О К О Л №2 
по чл. 54, ал. 7 и ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 

На 29.09.2016г. в 10.00 часа в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица 

Йоанна” №2, зала на партерен етаж, се проведе заседание на комисията по провеждане на 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на 

строеж – ремонт на канализационен сектор село Мусомища, община Гоце Делчев‘‘, 

открита с решение №695/12.08.2016 г. на кмета на общината, референтен номер 

ГД/2016/ПС/С/10, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-

2016-0009, назначена със заповед №775/13.09.2016 година, издадена от кмета на община 

Гоце Делчев. 

Комисията се събра в състав: 

Председател: Мариана Устаилиева – секретар на общината, юрист; 

Членове: 1. инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на 

територията; 

2. инж. Иван Стефанов- гл.спец. „Благоустрояване“, дирекция 

„Устройство на територията“. 

 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане и проверка на документите 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 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: 

 І. Участник с пореден №1 от „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ‘‘ ЕООД, гр.София: 

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: 

- От така представената информация не става ясно, дали застрахователна полица, 

посочена от участника се отнася за застраховка „Професионална отговорност в 

строителството”. 

ІI. Участник с пореден №2 от „ЛЮНИК“ ЕООД, гр.София 

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: 

- Не е посочено името на лицето, което е подписало ЕЕДОП, както и в какво 

качество. В Част IV  “Заключителни положения” не е попълнена изискуемата информация.  

III. Участник с пореден номер №3 от ,,АРТСТРОЙ‘‘ ООД, гр. Смолян 

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: 

- Участникът е представил информация за обект сходен с предмета на поръчката 

„Строителство на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура на гр. 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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Павликени – 1793 метра“. За цитирания обект е приложено удостоверение за добро 

изпълнение от ИСА 2000 ЕООД, в качеството му на Възложител, от което е видно, че 

участникът е извършил доставка и монтаж на тръби с различни диаметри и дължини по 

част ВиК, но не е посочено дали извършените дейности са за изграждане или 

реконструкция на канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от 

урбанизираните територии или канализационни клонове (улични) в урбанизираните 

територии. От така представената информация комисията не може да установи дали 

участникът отговаря на минималното изискване на Възложителя- изпълнени най-малко 

1500 метра строителство с предмет и обем идентичен или сходен с този поръчката – през 

последните 5 години от датата на подаване на офертата. „Строителство, идентично или 

сходно с предмета на поръчката е: изграждане или реконструкция на канализационни 

колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии или 

канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии.“ 

IV. Участник с пореден номер №4 от ,,А-СТРОЙ‘‘ ЕООД, с. Абланица: 

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: 

- Участникът е представил информация за обект сходен с предмета на поръчката 

Направа на канализационна мрежа – 1685 метра за обект: Ремонт на ВиК мрежи и 

съоръжения в община Гърмен. За цитирания обект е приложено удостоверение за добро 

изпълнение от Община Гърмен, в качеството му на Възложител, от което е видно, че 

участникът е извършил „Ремонт на ВиК мрежи и съоръжения в община Гърмен“, но не е 

посочено дали извършените дейности са за изграждане или реконструкция на 

канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии 

или канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии. От така представената 

информация комисията не може да установи дали участникът отговаря на минималното 

изискване на Възложителя- изпълнени най-малко 1500 метра строителство с предмет и 

обем идентичен или сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на 

подаване на офертата. „Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката 

е: изграждане или реконструкция на канализационни колектори за отвеждане на 

отпадъчни води от урбанизираните територии или канализационни клонове (улични) в 

урбанизираните територии.“ 

V. Участник с пореден №5 ,,ЩРАБАГ‘‘ ЕАД, гр. София 

Предоставената информация е пълна. Предоставеният ЕЕДОП е правилно 

попълнен. Комисията установи, че представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП установяват съответствието на участника с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя 

VI. Участник с пореден № 6 “БКС“ ЕООД, гр.Гоце Делчев  

Предоставената информация е пълна. Предоставеният ЕЕДОП е правилно 

попълнен. Комисията установи, че представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП установяват съответствието на участника с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

VII. Участник с пореден №7 ,,ШЕРБЕТОВ - М‘‘ ООД, гр. Гоце Делчев. 

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

непълноти на информацията и несъответствия с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор: 

- Участникът е посочил, че е изпълнил обект „Площадкова канализация на къща за 

гости с. Огняново – дължина 406 метра“. От така представената информация комисията не 

може да установи дали участникът отговаря на минималното изискване на Възложителя - 

изпълнени най-малко 1500 метра строителство с предмет и обем идентичен или сходен с 

този поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на офертата. 

„Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е: изграждане или 

реконструкция на канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от 
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урбанизираните територии или канализационни клонове (улични) в урбанизираните 

територии.“ 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 54, ал. 9 и 10 от ППЗОП комисията 

единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ № 2 

1. Участник с пореден №1 от „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ‘‘ ЕООД, гр.София, да 

представи информация, от която да е видно, че същият притежава валидна застраховка 

„Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж 

съобразно предмета на поръчката (IІ – ра категория строежи); 

2. Участник с пореден № 2 „ЛЮНИК“ ЕООД, гр.София да представи ЕЕДОП, в 

който да се съдържа името на лицето, което е подписало ЕЕДОП, както и в какво качество.  

3. Участник с пореден номер №3 от ,,АРТСТРОЙ‘‘ ООД, гр. Смолян, да 

представи информация относно опит в съответствие с критерия за подбор: Участниците 

трябва да са изпълнили най-малко 1500 метра строителство с предмет и обем идентичен 

или сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на 

офертата. Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е: изграждане или 

реконструкция на канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от 

урбанизираните територии или канализационни клонове (улични) в урбанизираните 

територии. 

4. Участник с пореден номер №4 от ,,А-СТРОЙ‘‘ ЕООД, с. Абланица да 

представи информация относно опит в съответствие с критерия за подбор: Участниците 

трябва да са изпълнили най-малко 1500 метра строителство с предмет и обем идентичен 

или сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на 

офертата. Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е: изграждане или 

реконструкция на канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от 

урбанизираните територии или канализационни клонове (улични) в урбанизираните 

територии. 

5. Участник с пореден №7 ,,ШЕРБЕТОВ - М‘‘ ООД, гр. Гоце Делчев да 

представи информация относно опит в съответствие с критерия за подбор: Участниците 

трябва да са изпълнили най-малко 1500 метра строителство с предмет и обем идентичен  

или сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на 

офертата. Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е: изграждане или 

реконструкция на канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от 

урбанизираните територии или канализационни клонове (улични) в урбанизираните 

територии. 

6. 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 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.  

7. Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо 

и да бъдат номерирани на всяка страница, на която има текст. Същите се представят 

в надписан и запечатан плик, ЕЕДОП - в оригинал, другите изискуеми документи - в 

заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от участника в стая 
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201, втория етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. 

“Царица Йоанна” 2.  

 

Заседанието на комисията приключи в 15.00 часа. 

 

 

ПОДПИСИ:  

 

Председател: 

Мариана Устаилиева /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

Членове: 

1. инж. Петър Мутафчиев п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

 

2. инж. Иван Стефанов /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 
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