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П Р О Т О К О Л №2 

по чл. 54, ал. 7 и 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 

В периода от 21.04.2017 до 16.06.2017 г. се проведоха четири заседания на 

комисията по провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет Изпълнение на строеж-Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 

западната част на гр. Гоце Делчев, открита с решение №158/08.03.2017 г. на кмета на 

общината, изменена с решение №175/15.03.2017, референтен номер ГД/2017/ПС/С/4, 

уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2017-0004, назначена 

със заповед № 271/20.04.2017 г. на кмета на община Гоце Делчев и изменена със заповед 

№ 386/30.05.2017 г. на кмета на община Гоце Делчев. 

 

Председател: 

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

Членове: 

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

2. адв.Надежда Йорданова- правоспособен юрист 

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

4. Асан Имамов– гл.специалист „Местно икономическо развитие 

 

На заседанията присъстваха всички членове на комисията и бяха редовно 

проведени. 

 

Всички заседания се проведоха 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 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: 

 

 І. Участник с пореден №1 ДЗЗД „Елит-Пътстрой“ БУЛСТАТ 177129770, със 

съдружници „Пътстрой-Варна“ ЕООД с ЕИК103561242, „Елит Пътища БГ“ ЕООД с ЕИК 

202813111, трето лице „Пъттранс“ ООД с ЕИК 148023312. 

 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. Посочен е коефициент на обща ликвидност на съдружника в ДЗЗД -  “Пътстрой-

Варна“ ЕООД” на стойност 2,87 , но не е посочено, за коя година са декларираните данни. 

2. В представения ЕЕДОП на подизпълнителя - „Пътища” АД е декларирано 

наличие на застраховка за професионална отговорност в строителтвото в размер на 

300 000 лв., ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, Застраховка „Професионална 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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отговорност в проектирането и строителството”, застрахователна полица №3407 15 0700 R 

00805. Но не е посочена валидност на застрахователната полица. 

 

Поради което, участникът не е установил изпълнение на изискването, че 

подизпълнителят трябва да отговаря на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, относно критерия за подбор за наличие на 

валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да 

обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката - IV – та категория 

строежи. 

 

 ІI. Участник с пореден №2 „СТРОИТЕЛ АГРОПЪТ” ДЗЗД със съдружници 

„Пътстрой-92“ АД с ЕИК121015330, Агробилд ЕООД с ЕИК 101751111 и „Строител-

Криводол“ ЕООД с ЕИК 106003890  

 Комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените 

документи. Комисията констатира, че участникът съответства с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, поставени  от възложителя.  

 ІII. Участник с пореден №3 “БМ ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 Комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените 

документи. Комисията констатира, че участникът съответства с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, поставени  от възложителя.  

 ІV. Участник с пореден № 4 „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ЕИК 200678992  

Участникът в процедурата „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД в ЕЕДОП е 

посочил, че ще ползва капацитет на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, 

посочени в част IV на ЕЕДОП. Към офертата са приложени още три броя ЕЕДОП на 

„Геомин инженеринг“ ЕООД ЕИК 201377497, „Фармвил“ ЕАД ЕИК202834251 и „Алианц 

Лизинг България“ АД ЕИК 175200915. 

Комисията не може да установи, каква е връзката между икономическите субекти, 

чиито ЕЕДОП са приложени към офертата и Участника. Липсва информация и капацитета 

на кой субект кой критерий за подбор доказва. 

В случай, че участникът използва капацитета на 3 то лице за доказване на критерия 

за подбор за икономическо и финансово състояние: “Участникът трябва е постигнал 

положително съотношение между определени активи и пасиви, изразяващо се в 

коефициент на обща ликвидност на стойност най-малко 1.5.”, той трябва да представи и 

информация, от която да е видно изпълнението на изискването на Възложителя, че трябва 

да е налице солидарна отговорност за изпълнение на поръчката между участника и 

третото лице, в случаите, когато участникът използва капацитета на трето лице за 

доказване съответствието с изискването за финансово и икономическо състояние. 

  

 V. Участник с пореден № 5 „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД 

 Комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените 

документи. Комисията констатира, че участникът съответства с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, поставени  от възложителя.  

 VI. Участник с пореден № 6 „Пиринстройинженеринг” ЕАД ЕИК:811132858, 

трето лице „Растер-ЮГ“ ООД ЕИК: 020767877 
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 Комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените 

документи. Комисията констатира, че участникът съответства с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, поставени  от възложителя.  

 VII. Участник с пореден № 7 “БКС” ЕООД 

 Участникът е декларирал наличие на застраховка за професионална отговорност в 

строителството за сума от 700 000 лв., посочил е номер на застрахователна полица на 

ЗасрЗАД Асет Иншурънс АД Полица, без да посочи нейната валидност. 

 Поради това, участникът не е установил изпълнение на изискването “Участникът 

трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в 

строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на 

поръчката - IV – та категория строежи.” 

VIII.  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.  

 

IX. 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: 

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

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

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

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

2. адв.Надежда Йорданова- правоспособен юрист 

/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. Асан Имамов– гл.специалист „Местно икономическо развитие 

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

 


