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ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и 

разглеждането на документите и информацията в Плик № 1 с критериите за подбор, 

поставени от възложителя, в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на 

опростени правила, с предмет: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА 

МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН, 

която обществена поръчка е открита с решение № 12 от 08.04.2016 г. на кмета на 

община Смолян, изменено с решение за промяна № 21 от 11.05.2016 г. на кмета на 

община Смолян, вписани заедно с одобреното обявление в Регистъра на обществените 

поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен 

номер 00092-2016-0006. 

 

 

Днес, 17.05.2016 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-21/17.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

инж. Васка Георгиева Караджова – директор на дирекция „СИОС“ в община Смолян 

Милена Милкова Хаджиева – ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян 

Хамди Хилмиев Моллов – мл. експерт в дирекция „СИОС”  в община Смолян. 

  

 На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за 

откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са 

процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 

79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 

1-8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ (отм.). 

Членовете на комисията представиха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП (отм.), които са 

приложени към настоящия протокол. 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за закупена документация за 

участие и подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 

1. Регистрирани предложения – 5 /пет/ бр., както следва: 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
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№ 
Наименование  

и данни на участника  

 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

 

Дата и час на 

получаване на 

предложението 

1. 

„КРАСИН“ ООД 
гр. Смолян 4700, ул. Дичо Петров № 10;  

тел.: 0301/60890, факс: 0301/68099 , електронна поща: 

office@krassin.com 

ДЛ003747 

 

10.04.2016г. 

14:51ч. 

 

2. 

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД 

гр. София 1408, ул. Никола Образописов № 12; 

тел.: 02/8066700;  факс: 02/8066711; електронна поща: 

tracegrup@tracebg.com 

ДЛ003748, 

ДЛ003748- 001 

10.05.2016г. 

15:11ч. ; 

16.05.2016г. 

10:01ч. 

3. 

„АГРОМАХ“ ЕООД,  

с. Бело поле 2709, община Благоевград, област 

Благоевград, производствена база на 

„Агромах“ЕООД;  

тел: 073/861200; факс: 073/861200; електронна поща: 

office@agromah.bg 

ДЛ003765 
10.05.2016г. 

16:58ч. 

4. 

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД 

гр. Смолян 4700, ул. Дичо Петров № 20;  

тел.: 0301/65632; факс: 0301/65632; електронна поща: 

infra.stroi@abv.bg 

ДЛ003904 
16.05.2016г. 

14:52ч. 

5. 

„ИСА 2000“ ЕООД 

гр. София 1111, район Слатина, жк Гео Милев, ул. 

Николай Коперник № 25; 

 тел.: 02 / 807 95 50 ; факс: 02 / 973 31 78 ; електронна 

поща: sofia@isa2000.bg 

ДЛ003909 
16.05.2016г. 

16:0ч. 

 

2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществена поръчка. 

 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 

4. Присъстващи лица: 

4.1. При отварянето на офертите присъстваха следните представители на участниците:  

4.1.1. Румяна Янчевска – упълномощен представител на „ИСА 2000”ЕООД. 

4.1.2. Младен Стоянов – управител на „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД. 

4.1.3. Албена Найденова Хаджиева - упълномощен представител на „КРАСИН“ ООД. 

4.1.4. Величка Костадинова Параскова – упълномощен представител на „ТРЕЙС ГРУП 

ХОЛД“АД 

4.2. Представител на останалия участник, средствата за масово осведомяване и други 

лица не присъстваха. 

 

5. След като установи легитимацията на представителите на участниците и редовността 

на постъпването на офертите комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на 

документите, съдържащи се в предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда 

на постъпването им в деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха 

следващите действия: Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика, като 

такива се установиха в офертата. Трима от членовете на комисията положиха подписите си на 

плика с предлагана цена – плик № 3, респективно в изпълнение разпоредбата на чл.68, ал.4 от 

ЗОП (отм.) беше предложено на присъстващ представител на друг участник да парафира 

плика с цената, което право беше използвано, след което същият беше прибран на съхранение 

mailto:office@krassin.com
mailto:tracegrup@tracebg.com
mailto:office@agromah.bg
mailto:infra.stroi@abv.bg
mailto:sofia@isa2000.bg
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/Забележка: Правото за парафиране на плика с цената (Плик № 3 „Предлагана цена) е 

упражнено по отношение на следните оферти: „КРАСИН“ООД,  „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД,  

„АГРОМАХ“ЕООД и „ИСА 2000“ ЕООД/. Отвори се плик № 2, след което трима от членовете 

на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него, респективно в изпълнение 

разпоредбата на чл.68, ал.5 от ЗОП (отм.) беше предложено на присъстващ представител на 

друг участник да парафира документите в плика с предложението за изпълнение на поръчката, 

което право беше използвано, след което същите бяха прибрани на съхранение /Забележка: 

Правото за парафиране на документите в плика с предложението за изпълнение на 

поръчката (Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“) е упражнено по 

отношение на следните оферти: „КРАСИН“ООД, „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД и 

„АГРОМАХ“ЕООД/. Комисията след това отвори плик № 1 и оповести документите и 

информацията, които той съдържа, като подробно сравни и обяви на глас съответствието на 

списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП (отм.) със съдържанието на офертата, като не се 

установиха несъответствия между списъка на документите и информацията и действителното 

съдържание на офертите.   

Не бяха направени възражения във връзка проведеното публично заседание от работата 

на комисията. 

След извършването на описаните действия за всяка оферта и установяването на 

гореизложените факти и обстоятелства, комисията освободи присъстващите представители на 

участниците и продължи работата си в закрито заседание. 

 

 

6. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА В ПЛИК № 1 ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „КРАСИН“ ООД документи 

и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „КРАСИН“ ООД, съдържащи се в плик 

№ 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1-8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД, съдържащи 

се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1-8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  
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Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника „АГРОМАХ“ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Представената от участника банкова гаранция е със срок на валидност, по-малък от 

посочения в т.IV.3.7 от обявлението за обществена поръчка. Съгласно изискванията 

на възложителя за подбор, закрепени в т.6 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8.6 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 

„Документи за подбор“ от офертата на участника включва представяне на документ 

за гаранция за участие - заверено от участника копие от документа за внесена 

гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в 

раздел ІІІ.1.1 и т.1 от раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, възложителят изрично е посочил размера на гаранцията за 

участие и съществените условия, на които трябва да отговаря, в това число и 

следното: ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на 

„банкова гаранция”, тя трябва да е със срок на валидност, посочен в т.IV.3.7 от 

обявлението за обществена поръчка, а именно 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, 

считани от крайната дата за получаване на офертите. Крайната дата за получаване на 

офертите е 16.05.2016г., което означава, че валидността на банковата гаранция за 

участие в процедурата следва да е минимум до 12.11.2016г.. В офертата на участника 

систематично сред документите за подбор е налице представяне на гаранция за 

участие под формата на банкова гаранция – Банкова гаранция № 51-219/4394, 

изведена от деловодната система на „ИНВЕСТБАНК“ АД – финансов център 

Благоевград с изх. № 8049-94 от 09.05.2016г., но същата е с валидност само до 

06.11.2016г.. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

4. 

Наличието и редовността на представените от участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ 

ООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 

констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 

следва: 

В документите и информацията на участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД, 

съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор 

или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1-8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 
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5. 

Наличието и редовността на представените от участника „ИСА 2000“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ИСА 2000“ ЕООД, съдържащи се в плик 

№ 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1-8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри, 

в това число Централния професионален регистър на строителя на интернет 

страницата на камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, комисията 

единодушно 

 

 

Р Е Ш И : 
  

 

1. Участникът „АГРОМАХ“ЕООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

 Анекс към представената банкова гаранция за участие в процедурата - Банкова гаранция № 

51-219/4394, изведена от деловодната система на „ИНВЕСТБАНК“ АД – финансов център 

Благоевград с изх. № 8049-94 от 09.05.2016г., за удължаване на срока й на валидност 

минимум до 12.11.2016г., включително 

или 
Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за 

участие под формата на парична сума, съгласно изисквания на възложителя, закрепени в 

раздел ІІІ.1.1 и т.4 на раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 на раздел 

IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка. 

 

2. Уведомява участника „АГРОМАХ“ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП (отм.) 

срокът за представяне на документите по предходната точка 1 е 5 /пет/ работни дни, считани 

от датата на получаване на настоящия протокол, като участникът може в съответствие с 

изискванията на възложителя да замени представени документи или да представи нови, с 

които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

 

3. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участниците 

„КРАСИН“ ООД, „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД, „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД и „ИСА 

2000“ ЕООД документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не определя срок за 

представяне на допълнителни документи и информация. 
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4. Да се уведомят участниците, като в деня на публикуването му в профила на купувача 

им се изпрати настоящият протокол с констатациите относно наличието и редовността на 

представените документи и информация в плик № 1 и съответствието им с критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 13.06.2016 г. 

 

Членове на комисията: 

инж. Васка Георгиева Караджова  

 

 

/положен подпис/ 

Милена Милкова Хаджиева  

 

 

/ положен подпис / 

Хамди Хилмиев Моллов  

 

 

/ положен подпис / 

 


