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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 20.04.2017 г. в 10.00 часа в зала партерен етаж, в сградата на Община Гоце 

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

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Изпълнение на 

строеж – Подмяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част на гр. Гоце 

Делчев”, открита с решение №159/20.04.2017 г. на кмета на общината, изменена с решение 

№176/15.03.2017, референтен номер ГД/2017/ПС/С/2, уникален номер в РОП при Агенция 

за обществени поръчки 00098-2017-0003, назначена със заповед № 270/20.04.2017г. на 

кмета на община Гоце Делчев. 

Комисията са събра в състав: 

Председател: 

Мариана Устаилиева- секретар на община Гоце Делчев 

Членове: 

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

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

3. инж.Иван Стефанов – гл.специалист „Благоустрояване“ 

4. Тони Белянова– младши специалист „Финансова дейност“ 

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 9 (девет) оферти от следните 

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

подали оферти):  

Участник №1: ДЗЗД „Елит-Пътстрой” ЕИК 177129770 със съдружници: 

Пътстрой-Варна  ЕООД с ЕИК 103561242, гр.Варна и Елит Пътища БГ ЕООД с ЕИК 

202813111, гр.София и под-изпълнител Балкански ЕООД  ЕИК 103982953, 

гр.Белослав- оферта с вх. №01/19.04.2017 г., постъпила в 10:30 часа; 

Участник №2: „ИМСТИ” ООД, гр. Ямбол с ЕИК 128560059 - оферта с вх. № 

02/19.04.2017 г., постъпила в 10:35 часа; 

Участник №3: „Райкомерс Конструкшън” ЕАД, гр. София с ЕИК 131458468 - 

оферта с вх. № 03/19.04.2017 г., постъпила в 10:36 часа; 

Участник №4: „Валмекс” ЕООД, гр.София с ЕИК 010700093 - оферта с вх. № 

04/19.04.2017 г., постъпила в 11:20 часа; 

Участник №5: „Водстрой 98” АД, гр. София с ЕИК 119081953 - оферта с вх. № 

05/19.04.2017 г., постъпила в 13:15 часа; 

Участник №6: ДЗЗД „ГВ Гоце Делчев“ със съдружници: „Газстроймонтаж“ АД 

с ЕИК 832048840, гр.София и „Водоканалпроект – металпроект инженеринг“ АД с 

ЕИК831643835, гр.София- оферта с вх. № 06/19.04.2017 г., постъпила в 13:40 часа; 

Участник №7: „Техно-Консулт 2000” ЕООД, гр.София с ЕИК 112522459 - 

оферта с вх. № 07/19.04.2017 г., постъпила в 15:20 часа; 

Участник №8: „ПСТ Груп” ЕАД, гр.София с ЕИК 831928535- оферта с вх. № 

08/19.04.2017 г., постъпила в 16:25 часа; 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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Участник №:9 „Билдинг Компани” ЕООД, с.Дъбница с ЕИК 101675959 - оферта 

с вх. № 09/19.04.2017 г., постъпила в 16:55 часа; 

 

Председателят на комисията откри заседанието като запозна присъстващите със 

Заповед №270/20.04.2017 г. на Възложителя, съответно 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. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на заседанието присъстваха 

Ибраим Сеферов Мисирков, представител на „Билдинг Компани” ЕООД и Георги 

Димитров Богдански, представител на „Техно-Консулт 2000” ЕООД. На заседанието не 

присъстваха 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 Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за съответствие с изискванията 

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

 

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 ДЗЗД „Елит-Пътстрой”. 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 „ИМСТИ” ООД. 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 „Райкомерс Конструкшън” ЕАД. 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”.  

IV. Участник №4 „Валмекс” ООД. 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”.  

V. Участник №5 „Водстрой 98”. 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”.  

VI. Участник №6 ДЗЗД „ГВ Гоце Делчев”. 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”.  

VII. Участник №7 „Техно-Консулт 2000” ЕООД. 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”.  
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VIII. Участник №8 „ПСТ Груп” ЕАД. 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”.  

IX. Участник №9 „Билдинг Компани” ЕООД. 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 следните членове на 

комисията: инж. Петър Георгиев Мутафчиев, инж. Иван Ангелов Стефанов и Марина 

Дилиянова Герова. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участник №1 ДЗЗД „Елит-Пътстрой”, участник №2 

„ИМСТИ” ООД, участник №3 „Райкомерс Конструкшън” ЕАД, участник №4 „Валмекс” 

ООД, участник №7 „Техно-Консулт 2000” ЕООД и участник №8 „ПСТ Груп” ЕАД, се 

подписаха от Ибраим Сеферов Мисирков, а техническото предложение и плик надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участник №5 „Водстрой 98”, участник №6 Обединение 

ГВ Гоце Делчев и участник №9 „Билдинг Комани” ЕООД, се подписаха от Георги 

Димитров Богдански. 

  

С извършване на горните действия, в 12.00 ч., на основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП 

приключи публичната част от заседанието на комисията.  

 

По точка 2 от дневния ред: 

В продължение на работата на комисията за 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, бяха проведени четири 

заседания на 26.04.2017 г., 03.05.2017 г., 10.05.2017 г. и 18.05.2017 г. 

 

Комисията констатира следното: 

I. За Участник № 1 ДЗЗД „Елит-Пътстрой”: 

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. 

II. За Участник № 2 „ИМСТИ” ООД: 
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. 

III. За Участник № 3 „Райкомерс Конструкшън” ЕАД: 
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. 

IV. За Участник № 4 „Валмекс” ООД: 

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 посочената от участника информация относно застраховката „Професионална 

отговорност в строителството“, липсват данни за обхвата на застраховката; 
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2. Относно описаното от участника строителство, идентично или сходно с предмета 

на поръчката, участникът е описал няколко изпълнени обекта с обща дължина на 

водопроводната мрежа предмет на настоящата поръчка 5 576 м.  

В допълнение е предоставена информация за изграден площадков водопровод с 

дължина 500 м. Този обект не съответства на изискването на Възложителя, тъй като 

площадковия водопровод се проектира и изгражда в границите на урегулираните 

поземлени имоти и служи за обслужване на конкретен имот. Изричното изискване на 

възложителя е „участникът да е изпълнил изграждане и/или ремонт, смяна на най-малко 

6000 линейни метра на преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на 

водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния 

резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или 

главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна 

мрежа) и съоръженията към тях в урбанизирани територии“ 

V. За Участник № 5 „Водстрой 98”: 
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. Срокът на валидност на застраховката „Професионална отговорност в 

строителството”, който е посочил участника е до 31.03.2017 г. Към датата на подаване на 

офертата същият е изтекъл.  

VI. За Участник № 6 ДЗЗД „ГВ Гоце Делчев”: 

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. Участникът е описал извършено от него строителство с предмет и обем, сходни 

или идентични с предмета и обема на поръчката, като е посочил изпълнена ВиК мрежа 

7730 м., но от приложената референция е видно, че общата дължина на водопроводната 

мрежа е 2665 м., което не отговаря на изискването на Възложителя за изпълнени линейни 

метра на преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на 

водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния 

резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или 

главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна мрежа) 

и съоръженията към тях в урбанизирани територии; 

2. ЕЕДОП на „Водоканалпроект-металпроект инженеринг“ АД не е подписан от 

единия от членовете на съвета на директорите Румен Янков. 

VII. За Участник № 7„Техно-Консулт 2000” ЕООД: 
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. 

VIII. Участник № 8 „ПСТ Груп” ЕАД:  
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. 

IX. Участник № 9 „Билдинг Компани” ЕООД: 

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. Участникът е описал извършено от него строителство с предмет и обем, сходни 

или идентични с предмета и обема на поръчката, но от така представените данни не става 

ясно дали изпълненото строителство е извършено през последните 5 години от датата на 

подаване на офертата и не е посочена дължината на изпълнената водопроводната мрежа. 
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Въз основа на направените констатации комисията единодушно взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

I.Участник № 4„Валмекс” ООД да представи: 

 1. Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да 

обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката – IІІ– та категория строежи. 

Застрахователното покритие следва да е не по-малко от минимума, приложим за 

строежи (IІI-ра категория), съгласно чл. 5, ал. 2, т 3 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката на 

чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно 

покритие. 

2. Информация, че е изпълнил 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 и/или 

ремонт, смяна на най-малко 6000 линейни метра на преносни проводи (мрежи) и 

съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от 

водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през 

урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни 

мрежи (улична водопроводна мрежа) и съоръженията към тях в урбанизирани територии. 

II. Участник № 5„Водстрой 98” да представи: 

1. Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да 

обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката – IІІ– та категория строежи. 

Застрахователното покритие следва да е не по-малко от минимума, приложим за 

строежи (IІI-ра категория), съгласно чл. 5, ал. 2, т 3 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката на 

чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно 

покритие. 

III. Участник № 6 ДЗЗД „ГВ Гоце Делчев” да представи: 

1. Информация, че е изпълнил 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 и/или 

ремонт, смяна на най-малко 6000 линейни метра на преносни проводи (мрежи) и 

съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от 

водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през 

урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни 

мрежи (улична водопроводна мрежа) и съоръженията към тях в урбанизирани територии. 

2. ЕЕДОП на „Водоканалпроект-металпроект инженеринг“ АД подписан от всички 

членове на съвета на директорите. 

IV. Участник № 9 „Билдинг Компани” ЕООД да представи: 

1. Информация, че е изпълнил 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 и/или 

ремонт, смяна на най-малко 6000 линейни метра на преносни проводи (мрежи) и 

съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от 

водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през 

урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни 

мрежи (улична водопроводна мрежа) и съоръженията към тях в урбанизирани територии. 

V. 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.  

VI. Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо и 
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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.  

 

Настоящият протокол бе съставен и подписан на 18.05.2017 г. 

 

Председател: 

 

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

Мариана Устаилиева- секретар на община Гоце Делчев 

 

Членове: 

 

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

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

 

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

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

 

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

3. инж.Иван Стефанов – гл.специалист „Благоустрояване“ 

 

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

4. Тони Белянова– младши специалист „Финансова дейност“ 

 


