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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 предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ 
НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ 
МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН” , чието изпълнение е разделено в 2 
/две/ обособени позции, както следва: Обособена позиция № 1 – Изпълнение на строителни 
и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица; Обособена позиция 
№ 2 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, битова и 
дъждовна канализация  по ул. П. Р. Славейков  от о.т. 2061-20м до о.т. 43+10м и подходи 
при о.т. 2418+19м и о.т. 2350, в гр. Смолян, осъществявана в изпълнение на дейностите по 
проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с 
акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 
България“ 2007 – 2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1:  
Опазване, управление и популяризиране на ресурсите на околната среда, Бенефициент: 
община Смолян, Договор № В4.11.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, сключен между Министерството на икономиката, 
конкурентоспособността и корабоплаването на Р. Гърция и община Смолян, който проект 
се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Европейско териториално 
сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие, която обществена поръчка е открита с 
решение № 1 от 16.01.2015 г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с 
него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени 
поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-0001. 

 
 

Днес, 27.02.2015 г., в 11:00 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 № 368/27.02.2015г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
 
Председател:  
Виктор Руменов Монев - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 
Членове: 
инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 
инж. София Иванова Измирлиева - началник отдел „Общинска собственост“ в дирекция 
„УТОС“ в община Смолян. 
инж. Георги Василев Сайванов - строителен инженер с квалификация в съответствие с 
предмeта на поръчката. 
инж. Лидия Борисова Петрова - строителен инженер с квалификация в съответствие с предмeта 
на поръчката. 
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 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 1-8 
от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 

Членовете на комисията представиха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП, 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 – 23 /двадесет и три/ бр., както следва: 

№ 
Наименование  

и данни на участника  

 
Регистрационе
н номер на 

предложението 
 

Дата на 
получаване на 
предложението 

Час на 
получаване на 
предложението 

1 

„ИСА 2000“ ЕООД 

гр. София 1111, район Слатина, жк Гео 
Милев, ул. Николай Коперник №  25 ; факс: 

02 / 973 31 78 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 09:50 ч. 

2 

„КАРИМПЕКС-1” ООД 

гр. София 1359, район Люлин, жк Люлин 5, 
бл. 538, вх. А, ет. 13, ап. 63 /  гр. София 1124, 
жк Яворов, бл. 6, вх. В, ет. 2, ап. 4 ; факс: 02 / 

943 49 57; 02 / 952 53 60 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 09:52 ч. 

3 
„ПСГ” АД 

гр. София 1618, район Овча купел, бул. Цар 
Борис III № 136 Б, ет. 2 ; факс: 02 / 953 35 42 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 09:55 ч. 

4 

„ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД 

със съдружници „СТАТУС-Н“ ООД и 
„ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

гр. София 1113, район Изгрев, ул. Доктор 
Любен Русев № 22, ет. 2, ап. 5 ; факс: 02 / 489 

68 45 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 10:00 ч. 

5 
„БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД 

гр. Свети Влас 8256, ул. Св. Св. Кирил и 
Методий № 22 ; факс: 056 / 950 127 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 10:05 ч. 

6 
„ПСТ ГРУП” ЕАД 

гр. София 1517, район Подуяне, ул. Бесарабия 
№ 114 ; факс: 02 / 945 04 96 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 10:44 ч. 

7 
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. 
Найчо Цанов № 8 ; факс: 032 / 63 10 47 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 10:48 ч. 

8 

ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА” 

със съдружници „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 
и „ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ЕООД 

гр. София 1408, район Триадица, ул. Никола 
Образописов № 12 ; факс: 02 / 806 67 11 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 11:09 ч. 



3 

9 

„ГЕРТ ГРУП” ЕООД 

гр. Пловдив 4023, район Тракия, бул. 
Освобождение № 32, Тракия  Нова, офис 34 ;  

факс: 032 / 28 01 70 , 032 / 28 00 72 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 11:33 ч. 

10 

„ ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД 

гр. Асеновград 4230, ул. Васил Левски № 5, 
ет. 2, ап. 5 / гр. Асеновград 4230, ул. 
Строител № 33 ; факс: 0331 / 6 32 34 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 11:43 ч. 

11 

ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА МОГИЛИЦА” 

със съдружници „СТАНИЛОВ“ ЕООД и 
„АКВА ТЕМПУС“ ООД 

гр. София 1618, район Витоша, жк 
Манастирски Ливади, ул. Майстор Алекси 

Рилец № 10 ; факс: 02 / 942 69 11 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 13:15 ч. 

12 

„ДЖИ ПИ ГРУП” ООД 

гр. София 1421, район Лозенец, бул. Черни 
Връх № 59 А ; факс: 02 / 816 99 00 , 02 / 816 

99 99 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 13:37 ч. 

13 
„ВИА КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД 

гр. София 1421, район Лозенец, бул. Черни 
връх № 59А ; факс: 02 / 816 99 34 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 13:39 ч. 

14 

„ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С.  

МОГИЛИЦА” ДЗЗД 

със съдружници „ЕЛМИ“ ООД и 
„ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ“ 

ООД 
гр. Стара Загора 6000, ул. Хаджи Димитър 

Асенов № 136 ; факс: 042 / 63 98 07 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 13:15 ч. 

15 

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

гр. София 1220, район Сердика, жк Военна 
рампа, бул. Илиянци № 48, Бизнес сграда 
„Галчев холдинг“ ; факс: 02 / 803 47 20 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 14:14 ч. 

16 

ДЗЗД „ПРИМАСТРОЙ БС” 

със съдружници „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД и 
„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД 

гр. София 1505, район Оборище, бул. Евлоги 
Георгиев № 110, ет. 1, ап. 4 ; факс: 02 / 943 71 

16 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 14:21 ч. 

17 

„КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ  

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД 

със съдружници „ВАЙС-ПРОФИЛ“ ООД, 
„ОЛДЕКС“ ЕООД и „ТЕХНО – 

ЕНЕРДЖИ“ ООД 
гр. София 1220, район Надежда, ул. Илиенско 
Шосе № 8 ; факс: 02 / 810 91 79 , 02 / 936 08 

97 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 14:43 ч. 
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18 
„ ЗАЕЧКИ” ЕООД 

гр. Петрич 2850, ул. Александър 
Стамболийски № 43 ; факс: 0745 / 6 20 48 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 14:53 ч. 

19 
„ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД 

с. Герман 1186, община Столична, ул. Врана 
№ 26 ; факс: 02 / 379 04 83 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 15:30 ч. 

20 

ДЗЗД „МОГИЛИЦА 2015” 

със съдружници „МИКО-Д“ ООД, 
„ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-СМ“ ООД и 

„ПРОМЕТЕЙ-ДД“ ООД 
гр. Смолян 4700, бул. България № 85 ; факс: 

0301 / 6 81 70 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 15:32 ч. 

21 

„КРАСИН” ООД 

гр. Девин 4800, ул. Освобождение № 29 / гр. 
Смолян 4700, ул. Дичо Петров № 10 ;  факс: 

0301 / 680 99 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 16:28 ч. 

22 
„ДЮЛГЕР” ООД 

гр. Смолян 4700, бул. България № 58, ет. 3 ; 
факс: 0301 / 6 00 22 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 16:31 ч. 

23 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И  

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 

гр. Смолян 4700, ул. П. Р. Славейков № 2 ; 
факс: 0301 / 626 29 

ДЛ007505 26.02.2015 г. 16:47 ч. 

 
 
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. „ДЮЛГЕР” ООД – Радослав Търпанов – упълномощен представител. 
4.1.2. ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА“ – Юлияна Кенанска – упълномощен 

представител. 
4.1.3. „КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” 

ДЗЗД – Февзи Ибрям – упълномощен представител. 
4.1.4. „КРАСИН” ООД – Мартин Меров - упълномощен представител. 
4.1.5. ДЗЗД „МОГИЛИЦА 2015” – Георги Узунов – представляващ. 
4.1.6.„ ЗАПРЯНОВИ-03’’ ООД – Димитър Глухов - упълномощен представител. 
4.1.7. „ГЕРТ ГРУП” ЕООД – Филип Филипов - упълномощен представител. 
4.1.8. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – Иван Иванов – 

упълномощен представител. 
4.1.9. ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА МОГИЛИЦА” – Димитър Етов – упълномощен 

представител. 
 4.2. Представители на останалите участници, средствата за масово осведомяване и на 

други лица не присъстваха. 
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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 беше предложено на 
присъстващ представител на друг участник да парафира плика с цената, след което същият беше 
прибран на съхранение. 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 беше предложено на присъстващ представител на друг участник да парафира 
документите в плика с предложението за изпълнение на поръчката, след което същите бяха 
прибрани на съхранение. 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 със съдържанието на офертата.  

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. 
 

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 
 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: 
ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В С. МОГИЛИЦА 

 
 

 
 

1. 
Наличието и редовността на представените от участника „КАРИМПЕКС-1” ООД 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
• Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката 

главен ръководител на обекта – инж. Татяна Димитрова Ботева, притежава: диплома 
за завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, 
специалност Водоснабдяване и канализация или еквивалентна, квалификация 
инженер; и стаж по специалността не по-малко от 10 /десет/ години. Съгласно 
минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в 
т.2.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.2.1 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, за изпълнението на поръчката участникът трябва 
да разполага с ръководен и технически състав, в това число и главен ръководител на 
обекта, който да притежава: диплома за завършено висше образование, 
образователна степен магистър или еквивалентна, специалност Водоснабдяване и 
канализация или еквивалентна, квалификация инженер; и стаж по специалността не 
по-малко от 10 /десет/ години, което изискване се доказва със Списък на 
квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително 
тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за техните образование, 
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професионална квалификация и професионален опит – по образец съгласно 
приложение № 12. Видно от представения от участника Списък на 
квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително 
тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за техните образование, 
професионална квалификация и професионален опит – по образец съгласно 
приложение № 12, е, че предвиденият за изпълнението на поръчката главен 
ръководител на обекта – инж. Татяна Димитрова Ботева, притежава диплома за 
завършено висше образование № 15201, издадена на 24.02.1978г. от Висшия 
институт по архитектура и строителство, образователна степен магистър, 
специалност промишлено и гражданско строителство, придобита професионална 
квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, като 
посочената специалност с оглед обхвата на изучаваните в рамките й дисциплини, 
спецификата на обекта на поръчката и включените в изпълнението строителни 
дейности не би могла да се приеме за еквивалентна на изискуемата от възложителя 
специалност за главния ръководител на обекта - водоснабдяване и канализация, 
което обуславя и несъответствието с изискванията на възложителя за наличие на 
стаж по специалността, относим към поставените минимални изисквания за 
образователна квалификация. 

• Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката 
технически ръководител на обекта – инж. Теменужка Михалева Чалъкова, е участвал 
като технически ръководител при изпълнението на строителство, свързано с 
изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на клон/ове на водоснабдителната 
и/или канализационната  мрежа. Съгласно минималните технически изисквания за 
допустимост, закрепени от възложителя в т.2.2, буква „в“ на раздел ІII.2.3 от 
обявлението за обществената поръчка и т.2.2.2, буква „в“ 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, за изпълнението на поръчката участникът трябва да 
разполага с ръководен и технически състав, в това число и технически ръководител 
на обекта, който да е участвал като технически ръководител при изпълнението на 
строителство, свързано с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 
клон/ове на водоснабдителната и/или канализационната  мрежа, което изискване се 
доказва със Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени 
или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които 
участникът ще използва за изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за 
техните образование, професионална квалификация и професионален опит – по 
образец съгласно приложение № 12. В представения от участника Списък на 
квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително 
тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за техните образование, 
професионална квалификация и професионален опит – по образец съгласно 
приложение № 12, не се съдържа информация за предвиденият за изпълнението на 
поръчката технически ръководител на обекта – инж. Теменужка Михалева Чалъкова, 
относно основни строителни обекти и заемана длъжност при реализирането им, а 
единствено са посочени данни за продължителност на трудов стаж и заемани 
длъжности при работодатели: 26 години Ръководител ПТО във ВиК Търговище и 6 
години Технически ръководител в „Каримпекс–1” ООД, въз основа на което не става 
ясно дали предложеният експерт през посочения период в обхвата на упражняваните 
от него трудови функции е участвал като технически ръководител при изпълнението 
на строителство, свързано с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 
клон/ове на водоснабдителната и/или канализационната  мрежа.  

• Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката 
координатор по здравословни и безопасни условия на труд  – инж. Пламена 
Йорданова Йорданова, притежава необходимия валиден сертификат или друг 
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еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или 
еквивалентна. Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, 
закрепени от възложителя в т.2.4, буква „б“ на раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2.2.4, буква „б“ 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, за 
изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с ръководен и 
технически състав, в това число и координатор по здравословни и безопасни 
условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за 
ЗБУТ, който да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен 
документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна, 
което изискване се доказва със Списък на квалифицираните ръководни и 
технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола 
на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на обособената 
позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и 
професионален опит – по образец съгласно приложение № 12. В представения от 
участника Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени 
или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които 
участникът ще използва за изпълнение на обособената позиция – по образец 
съгласно приложение № 12, за предвидения за изпълнението на поръчката 
координатор по здравословни и безопасни условия на труд  – инж. Пламена 
Йорданова Йорданова, е посочено, че притежава Сертификат / удостоверение / 
свидетелство / друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 
„координатор по  здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ или 
еквивалентна № 1108, издаден/о на 11.05.2014 г., но не е посочено учебното 
заведение/обучителна организация издател, като посочването на номер и датата на 
издаване на документа без данни за издателя му не удостоверяват наличието на 
валиден документ за упражняване на позицията „координатор по  здравословни и 
безопасни условия на труд /ЗБУТ/“.  

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 

2. 
Наличието и редовността на представените от участника „ПСГ” 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 „ПСГ” 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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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. 

 
 

3. 
Наличието и редовността на представените от участника „ИНФРА МОГИЛИЦА” 
ДЗЗД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 
констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 
следва: 
• Участникът не е представил документ за гаранция за участие – заверено от 
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участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума 
или оригинал на банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за 
подбор, закрепени в т.7 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 
т.8.7 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 от 
обявлението за обществената поръчка и раздел IV „Гаранции” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил 
съществените условия, на които трябва да отговаря  банковата гаранция, ако 
участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „банкова 
гаранция”. Действително, в офертата на участника систематично сред документите 
за подбор е налице Банкова гаранция № 961DGI1150552401 за участие в 
процедурата, изведена от деловодната система на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с 
изх. № 0774-58-017647 от 25.02.2015г., в която обаче като участник в процедурата е 
посочен „СТАТУС-Н“ ООД, въпреки че посоченото дружество няма качеството на 
участник в процедурата. В конкретния случай несъответствието на представената 
банкова гаранция произтича от факта, че в нея не е отразено, че действителният 
участник ще бъде „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД и че се гарантира неизпълнение 
на задължения от негова страна. Видно от съдържанието на документа, банката се 
задължава неотменяемо и безусловна да изплати на община Смолян сума в размер 
на 19 800.00 лева /словом деветнадесет хиляди и осемстотин лева/ след получаване 
на искане за плащане, деклариращо че участникът „СТАТУС-Н“ ООД: е оттеглил 
заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или е оттеглил 
офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; или е определен за 
изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената 
поръчка. След като участникът по банковата гаранция /„СТАТУС-Н“ ООД/ е 
различен от участника по възлаганата процедура /„ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД/ 
за възложителя не е гарантирано обезпечаването със сумата по гаранцията. 
Смисълът на представяне на банкова гаранция е възможността за обезпечаване на 
възложителя при настъпване на определени обстоятелства, предвидени с 
разпоредбата на чл.61 от ЗОП, като в тази норма изрично са посочени действия на 
участника, а не на съдружник, включен в състава на участника.  

• Участникът не е представил Посочване на видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 
работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 
подизпълнители - по образец съгласно приложение № 4. Съгласно изискванията на 
възложителя за подбор, закрепени в т.8 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.8 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 
Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, изготвено по образец 
съгласно приложение № 4. В офертата на участника систематично сред 
документите за подбор е налице Посочване на видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 
работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 
подизпълнители - по образец съгласно приложение № 4, единствено за отделните 
съдружници, включени в състава на участника - „СТАТУС-Н“ ООД и „ЛЮКОС 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, но такава декларация не е представена за „ИНФРА 
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МОГИЛИЦА” ДЗЗД, което има качеството на участник в процедурата. 
• Участникът не е представил Декларация за липса на свързаност с друг участник в 

съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, 
т. 2 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 5. Съгласно изискванията на 
възложителя за подбор, закрепени в т.9 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.9 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 
Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец 
съгласно приложение № 5. В офертата на участника систематично сред 
документите за подбор са налице Декларации за липса на свързаност с друг 
участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по 
чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 5, единствено от 
отделните съдружници, включени в състава на участника - „СТАТУС-Н“ ООД и 
„ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, но такава декларация не е представена за 
„ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД, което има качеството на участник в процедурата. 

• Участникът не е представил Декларация за приемане на условията в проекта на 
договор – по образец съгласно приложение № 7. Съгласно изискванията на 
възложителя за подбор, закрепени в т.11 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.11 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 
Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по образец съгласно 
приложение № 7. В офертата на участника систематично сред документите за 
подбор са налице Декларации за приемане на условията в проекта на договор – по 
образец съгласно приложение № 7, единствено от отделните съдружници, включени 
в състава на участника - „СТАТУС-Н“ ООД и „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, но 
такава декларация не е представена за „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД, което има 
качеството на участник в процедурата. 

• Участникът не е представил Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици - по образец съгласно приложение № 8. Съгласно 
изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.12 от раздел ІII.2.1 от 
обявлението за обществената поръчка и т.8.12 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 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици - по образец съгласно приложение № 8, като в т.10 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, възложителят изрично е указал, че когато участник в 
процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията по чл.3, т.8 и 
чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС/ се представя 
от обединението и от всяко физическо и/или юридическо лице, включено в 
обединението. В офертата на участника систематично сред документите за подбор 
са налице Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 
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финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици - по образец съгласно приложение № 8, единствено от отделните 
съдружници, включени в състава на участника - „СТАТУС-Н“ ООД и „ЛЮКОС 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, но такава декларация не е представена и за „ИНФРА 
МОГИЛИЦА” ДЗЗД, което има качеството на участник в процедурата. 

• Участникът не е удостоверил, че единият от съдружниците в обединението 
„ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, е вписан в Централния професионален регистър 
на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, 
предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, 
т.2, буква „б“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Съгласно изискванията 
на възложителя за подбор, закрепени в т.15.1 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.15 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 
доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от 
ЗОП - заверено от участника копие на удостоверение за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, 
отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на 
категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква „б“ от ЗУТ, ведно с валиден талон 
към него или декларация/удостоверение за наличието на регистрация за изпълнение 
на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената 
поръчка, както и на категорията му, издадено от компетентните органи съгласно 
съответния национален закон, или еквивалентен документ, като по отношение на 
приложението на изискванията към участниците спрямо обединение, което не е 
юридическо лице, в т.4.2 от 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, възложителят изрично е 
дал указание, че в съответствие с разпоредбата на чл.25, ал.8 от ЗОП в случаите по 
чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, 
който ще изпълни съответната дейност. Съгласно приложения от участника договор 
за консорциум, сключен на 24.02.2015г. между „СТАТУС-Н“ ООД и „ЛЮКОС 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, се предвижда всеки от съдружниците да изпълнява 
водопроводни клонове по приложената към документацията количествена сметка, 
както следва: „СТАТУС-Н“ ООД да изпълнява клонове 2-14 включително, а 
клоновете 15-23 да се изпълняват от „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, като 
изрично е регламентирано, че всяка една от фирмите изпълнява водопроводните 
клонове изцяло с всички предвидени съгласно количествената сметка дейности. 
Планираното разпределение на дейностите обуслява неоходимостта всеки от 
съдружниците в обединението да е вписан в Централния професионален регистър 
на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, 
предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, 
т.2, буква „б“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. В конкретния случай за 
„ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е налице удостоверение за вписване в 
Централния професионален регистър на строителя № IV – TV 006353, ведно с 
приложен към него Талон № IV – TV 01, но обхватът на регистрация - IV група, 
строежи от III и IV категория, не отговаря на вида на строежа, предмет на 
обществената поръчка, както и на категорията му съгласно документацията за 
обществената поръчка, а именно за строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗУТ 
– разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на 
водоснабдяването и канализацията, съобразно чл. 5, ал. 6, т. 4.2 – 4.2.1. от 
Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на 
строителя, издаден от председателя на Камарата на строителите в България /обн., 
ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г./. 
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Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 

4. 
Наличието и редовността на представените от участника „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ 
БРЯГ“ 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 „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ 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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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. 

 
 

5. 
Наличието и редовността на представените от участника „ПСТ ГРУП” ЕАД 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 „ПСТ ГРУП” ЕАД, 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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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. 

 
 

6. 
Наличието и редовността на представените от участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” 
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 „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” 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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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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7. 
Наличието и редовността на представените от участника ОБЕДИНЕНИЕ 
„МОГИЛИЦА” 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 ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА” , 
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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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. 

 
 

8. 
Наличието и редовността на представените от участника „ГЕРТ ГРУП” 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 „ГЕРТ ГРУП” 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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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. 

 
 

9. 
Наличието и редовността на представените от участника „ ЗАПРЯНОВИ-03” 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 „ ЗАПРЯНОВИ-03” 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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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. 

 
 

10. 
Наличието и редовността на представените от участника ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА 
МОГИЛИЦА” документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи 
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или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 
следва: 
• Участникът не е представил Декларация за липса на свързаност с друг участник в 

съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, 
т. 2 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 5. Съгласно изискванията на 
възложителя за подбор, закрепени в т.9 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.9 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, офертата на участника следва да 
съдържа Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, 
ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по 
образец съгласно приложение № 5. Действително, в офертата на участника са налице 
Декларации за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец 
съгласно приложение № 5, но същите са представени само от съдружниците в 
състава на участника - „СТАНИЛОВ“ ЕООД и „АКВА ТЕМПУС“ ООД, като 
посочената декларация не е представена за ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА 
МОГИЛИЦА”, което е участник в процедурата. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 

11. 
Наличието и редовността на представените от участника „ДЖИ ПИ ГРУП” 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 „ДЖИ ПИ ГРУП” 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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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. 

 
 

12. 
Наличието и редовността на представените от участника „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА 
С. МОГИЛИЦА” ДЗЗД документи и информация в плик № 1, както и липсващите 
документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на 
възложителя са, както следва: 
• Участникът не е представил документ за гаранция за участие – заверено от 

участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или 
оригинал на банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, 
закрепени в т.7 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.7 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 от обявлението 
за обществената поръчка и раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците 
и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка, възложителят изрично е посочил съществените условия, на 
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които трябва да отговаря  банковата гаранция, ако участникът избере да представи 
гаранцията за участие под формата на „банкова гаранция”. Действително, в офертата 
на участника систематично сред документите за подбор е налице Банкова гаранция с 
реф. № 10/11251/20.02.2015г. за участие в процедурата, изведена от деловодната 
система на „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с изх. № 56 от 20.02.2015г., в която 
обаче като участник в процедурата е посочен „ЕЛМИ“ ООД, въпреки че посоченото 
дружество няма качеството на участник в процедурата. В конкретния случай 
несъответствието на представената банкова гаранция произтича от факта, че в нея не 
е отразено, че действителният участник ще бъде „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. 
МОГИЛИЦА” ДЗЗД и че се гарантира неизпълнение на задължения от негова 
страна. Видно от съдържанието на документа, банката се задължава неотменяемо и 
безусловна да изплати на община Смолян сума в размер на 19 800.00 лева /словом 
деветнадесет хиляди и осемстотин лева/ след получаване на искане за плащане, 
което съдържа декларация, че е налице който и да е от следните случаи: наредителят 
е оттеглил заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или е 
оттеглил офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; или 
наредителят, след като е определен за изпълнител, не е изпълнил задължението си да 
сключи договор за обществената поръчка. Прави впечатление, че с представената 
банкова гаранция се гарантира неизпълнението на определени задължения от страна 
на „ЕЛМИ“ ООД, като сред условията за усвояване на гаранцията за участие се 
използва терминът „наредител“, вместо терминът „участник“, което определя 
идентичността на посочените термини в настоящия случай. След като участникът по 
банковата гаранция /„ЕЛМИ“ ООД/ е различен от участника по възлаганата 
процедура /„ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МОГИЛИЦА” ДЗЗД/ за възложителя 
не е гарантирано обезпечаването със сумата по гаранцията. Смисълът на 
представяне на банкова гаранция е възможността за обезпечаване на възложителя 
при настъпване на определени обстоятелства, предвидени с разпоредбата на чл.61 от 
ЗОП, като в тази норма изрично са посочени действия на участника, а не на 
съдружник, включен в състава на участника.  

• Участникът не е представил за единия от съдружниците, включени в състава му - 
„ЕЛМИ“ ООД, Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, 
включително минимална цена на труда и условията на труд - по образец съгласно 
приложение № 10. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в 
т.14 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.14 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 Декларация, че са спазени 
изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 
условията на труд - по образец съгласно приложение № 10, като възложителят 
изрично е указал в т.10 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, че когато участник в процедурата 
е обединение, което не е юридическо лице, тази декларация се представя само за 
участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със 
строителство и/или услуги, което е в съответствие с разпоредбата на чл.56, ал.3, т.3 
от ЗОП. В офертата на участника систематично сред документите за подбор са 
налице Деклараци, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 
минимална цена на труда и условията на труд - по образец съгласно приложение № 
10, от участника и само от единия от съдружниците, включени в състава му - 
„ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ“ ООД, като посочената декларация не е 
представена за другия съдружник, включен в състава му - „ЕЛМИ“ ООД. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 
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13. 

Наличието и редовността на представените от участника „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” 
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 „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” 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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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. 

 
 

14. 
Наличието и редовността на представените от участника ДЗЗД „ПРИМАСТРОЙ БС” 
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 ДЗЗД „ПРИМАСТРОЙ БС” , 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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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. 

 
 

15. 
Наличието и редовността на представените от участника „КОНСОРЦИУМ ЗА 
ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД 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 „КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ 
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД, 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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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. 

 
 

16. 
Наличието и редовността на представените от участника „ ЗАЕЧКИ” ЕООД документи 
и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
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нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
• Участникът не е представил документ за гаранция за участие, която съгласно 

изискванията на възложителя да е със срок на валидност, не по-кратък от срока на 
валидност на офертата. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени 
в т.7 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.7 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 от обявлението 
за обществената поръчка и  в т.1.6.2 на раздел IV „Гаранции” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил едно от 
съществените условия, на които трябва да отговаря  банковата гаранция, ако 
участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „банкова 
гаранция”, а именно: срокът на валидност на банковата гаранция за участие да е не 
по-кратък от срока на валидност на офертата, посочен в т.IV.3.7 от обявлението – 
180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считани от крайната дата за получаване на 
оферти (25.08.2015г.). Действително, в офертата на участника систематично сред 
документите за подбор е налице Банкова гаранция за участие в обществената 
поръчка с реф. № 116DSK4621, изведена от деловодната система на „БАНКА ДСК“ 
ЕАД с изх. № 89 от 25.02.2015г., която обаче е със срок на валидност до 24.08.2015г., 
а не до 25.08.2015г., т.е. срокът на валидност на представената банкова гаранция е 
по-кратък от изискуемия от възложителя срок на валидност на офертата с 1 /един/ 
календарен ден. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 

17. 
Наличието и редовността на представените от участника „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО” 
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 „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО” 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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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. 

 
 

18. 
Наличието и редовността на представените от участника ДЗЗД „МОГИЛИЦА 2015” 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
• Участникът не е удостоверил, че за изпълнение на обособената позиция разполага с 

още един къртач – пневматичен и с още един ел. агрегат. Съгласно минималните 
технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.3.5 и 3.7 на 
раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.3.5 и 2.3.7 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 
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указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
участие в обществената поръчка, участникът следва да разполага с необходимото 
техническо оборудване за изпълнение на обособената позиция в минимален 
изискуем обем, в това число: къртач - пневматичен – 2 бр., и ел. агрегат – 2 бр., 
което изискване се доказва със Декларация за техническото оборудване, с което 
разполага участникът за изпълнение на обособената позиция – по образец съгласно 
приложение № 13. Систематично сред документите на участника за подбор са 
представени две Декларации за техническото оборудване, с което разполага 
участникът за изпълнение на обособената позиция – по образец съгласно 
приложение № 13 – едната – от участника, а другата – от единият от съдружниците 
в състава на участника - „МИКО-Д“ ООД. Представената от участника декларация 
за техническото оборудване удостоверява, че за изпълнението на поръчката 
участникът разполага с: един ел. агрегат G 10 FTV Autom, собственост на единия от 
съдружниците в състава му - „МИКО-Д“ ООД (позиция 24 от декларацията); и с 
един пневматичен къртач, подвижен A8 FH-S22, собственост на единия от 
съдружниците в състава му - „МИКО-Д“ ООД (позиция 29 от декларацията), като 
посочените ел. агрегат G 10 FTV Autom – 1 бр. и пневматичен къртач, подвижен A8 
FH-S22 – 1 бр. са посочени и в представената декларация за техническото 
оборудване от единия от съдружниците в състава на участника - „МИКО-Д“ ООД 
(позиции 8 и 13 от декларацията), като в никоя от посочените декларации не е 
посочена разполагаемост с втори къртач - пневматичен и с втори ел. агрегат. 

• Участникът не е представил Посочване на видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 
работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 
подизпълнители - по образец съгласно приложение № 4. Съгласно изискванията на 
възложителя за подбор, закрепени в т.8 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.8 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 
Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, изготвено по образец 
съгласно приложение № 4. В офертата на участника систематично сред 
документите за подбор посоченият документ не е представен, въз основа на което за 
възложителя не става ясно дали участникът планира самостоятелно изпълнение на 
поръчката, или предвижда използването на подпизпълнител/и. 

• Участникът не е удостоверил, че единият от съдружниците в състава му - 
„ПРОМЕТЕЙ-ДД“ ООД, е вписан в Централния професионален регистър на 
строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, 
предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, 
т.2, буква „б“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Съгласно изискванията 
на възложителя за подбор, закрепени в т.15.1 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.15 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 
доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от 
ЗОП - заверено от участника копие на удостоверение за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ 
на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, 
съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква „б“ от ЗУТ, ведно с валиден талон към него или 
декларация/удостоверение за наличието на регистрация за изпълнение на строежи с 
обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на 
категорията му, издадено от компетентните органи съгласно съответния национален 
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закон, или еквивалентен документ, като по отношение на приложението на 
изискванията към участниците спрямо обединение, което не е юридическо лице, в 
т.4.2 от 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, възложителят изрично е дал 
указание, че в съответствие с разпоредбата на чл.25, ал.8 от ЗОП в случаите по чл. 49 
от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който 
ще изпълни съответната дейност. Съгласно приложения от участника договор за 
учредяване на дружество по ЗЗД, сключен на 19.02.2015г. между „МИКО-Д“ ООД, 
„ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-СМ“ ООД и „ПРОМЕТЕЙ-ДД“ ООД, се предвижда 
следното разпределение на дейностите по поръчката: съдружникът „МИКО-Д“ ООД 
отговаря за изпълнението на доставки на материали за водоснабдителната мрежа на 
с. Могилица, както и всички основни и съпътстващи дейности при извършване на 
строително монтажни работи по проект, в т.ч. изкопни работи, насипни работи, 
разваляне и възстановяване на асфалтови настилки, монтажни работи, в т.ч. полагане 
на тръби и фитинги по водопроводна мрежа; изграждане на улични РЩ и всички 
други необходими работи и дейностисъгласно проект и количествена сметка; 
съдружникът „ПРОМЕТЕЙ-ДД“ ООД отговаря заизпълнението на доставки на 
материали за водоснабдителната мрежа на с. Могилица, както и някои основни и/или 
съпътстващи дейности при извършване на строително монтажни работи по проект, в 
т.ч. изкопни работи, насипни работи, разваляне на асфалтови настилки, полагане на 
тръби и фитинги в отделни участъци и водопроводни клонове и други необходими 
работи и дейности съгласно проект и количествена сметка. Планираното 
разпределение на дейностите обуслява неоходимостта и двамата от съдружниците в 
обединението „МИКО-Д“ ООД и „ПРОМЕТЕЙ-ДД“ ООД да са вписани в 
Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с 
обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на 
категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква „б“ от Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/. В конкретния случай за „ПРОМЕТЕЙ-ДД“ ООД е налице 
удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя № 
IV – TV 005404, ведно с приложен към него Талон № IV – TV 04, но обхватът на 
регистрация - IV група, строежи от III и IV категория, не отговаря на вида на 
строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му съгласно 
документацията за обществената поръчка, а именно за строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, 
буква „б“ от ЗУТ – разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в 
областта на водоснабдяването и канализацията, съобразно чл. 5, ал.6, т. 4.2 – 4.2.1. от 
Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на 
строителя, издаден от председателя на Камарата на строителите в България /обн., 
ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г./. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 

19. 
Наличието и редовността на представените от участника „ДЮЛГЕР” 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 „ДЮЛГЕР” 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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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 
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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. 

 
 

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: 
ВОДОПРОВОД, БИТОВА И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ  ПО УЛ. П. Р. 

СЛАВЕЙКОВ  ОТ О.Т. 2061-20М ДО О.Т. 43+10М И ПОДХОДИ ПРИ О.Т. 2418+19М И 
О.Т. 2350, В ГР. СМОЛЯН 

 
 

 
 

1. 
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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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 „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП” 
ЕООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 
констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 
следва: 

• Участникът не е представил подписан Списък на документите и информацията, 
съдържащи се в офертата. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, 
закрепени в т.1 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.1 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, офертата на участника следва да съдържа Списък на 
документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 
Действително, в офертата на участника е налице списък на документите, съдържащи 
се в офертата, който обаче не е подписан от участника, в съответствие с 
горепосочените изисквания, кореспондиращи с разпоредбата на чл.56, ал.1, т.14 от 
ЗОП. 

• Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката 
технически ръководител на обекта – инж. Стоян Евгениев Николов, е участвал като 
технически ръководител при изпълнението на строителство, свързано с изграждане, 
реконструкция и/или рехабилитация на клон/ове на водоснабдителната и/или 
канализационната  мрежа. Съгласно минималните технически изисквания за 
допустимост, закрепени от възложителя в т.2.2, буква „в“ на раздел ІII.2.3 от 
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обявлението за обществената поръчка и т.2.2.2, буква „в“ 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, за изпълнението на поръчката участникът трябва да 
разполага с ръководен и технически състав, в това число и технически ръководител 
на обекта, който да е участвал като технически ръководител при изпълнението на 
строителство, свързано с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 
клон/ове на водоснабдителната и/или канализационната  мрежа, което изискване се 
доказва със Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени 
или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които 
участникът ще използва за изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за 
техните образование, професионална квалификация и професионален опит – по 
образец съгласно приложение № 12. В представения от участника Списък на 
квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително 
тези отговарящи за контрола на качеството, за предвидения за изпълнението на 
поръчката технически ръководител на обекта – инж. Стоян Евгениев Николов, се 
съдържа следната информация относно основни строителни обекти и заемана 
длъжност при реализирането им: - Довършителни работи на Хотелски комплекс към 
„Голф комплекс и кънтри клуб”, град Правец (2007-2010 г.) – зам.–технически 
ръководител; - строителство на „Многофамилни и еднофамилни жилищни сгради” 
от обект „Голф комплекс и кънтри клуб”, град Правец (2007-2010 г.) и изграждане на 
вертикалната планировка към тях (вкл. ВиК мрежа) – зам.–технически ръководител; 
- изпълнение на административна сграда – гр. София (2002 г.-2007 г.) – технически 
ръководител; - ремонт и саниране на образователни институции в община Венец 
(2008-2009 г.) – технически ръководител; Метро, гр. София, ІІ-ри метродиаметър, 
подземно трасе и Метростанция 2, участък 1+800 до 3+100, вкл. подмяна на 
водопроводи и канализация в района на обекта (2009-2012). При анализ на 
представените данни комисията формира следните изводи: за една част от 
посочените основни обекти специалистът не е заемал длъжност технически 
ръководител, като при отчитане на регламентираните в Закона за устройство на 
територията функции и отговорности на техническия ръководител на строеж 
комисията на база на предоставената информация не би могла да формира нито 
извод, че  трудовата функция на заместник-техническия ръководител е идентична с 
тази на техническия ръководител, нито извод, че специалистът в качеството на 
заместник-технически ръководител действително е осъществявал техническо 
ръководство на посочените строежи; действително, за част по посочените основни 
обекти е посочено, че специалистът е осъществявал трудова функция като 
технически ръководител – изпълнение на административна сграда – гр. София (2002 
г.-2007 г.) и ремонт и саниране на образователни институции в община Венец (2008-
2009 г.), но видно от предоставената информация тези обекти не биха могли да бъдат 
класифицирани като строителство, свързано с изграждане, реконструкция и/или 
рехабилитация на клон/ове на водоснабдителната и/или канализационната  мрежа; за 
последния посочен обект - Метро, гр. София, ІІ-ри метродиаметър, подземно трасе и 
Метростанция 2, участък 1+800 до 3+100, вкл. подмяна на водопроводи и 
канализация в района на обекта (2009-2012), не е посочена заеманата длъжност при 
реализирането му, като би могло да бъде детайлизирано и естеството и обема на 
извършените работи по подмяна на водопроводи и канализация с оглед извършване 
на преценка, че е налице идентичност между тях и строителството, свързано с 
изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на клон/ове на водоснабдителната 
и/или канализационната  мрежа. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 

3. 
Наличието и редовността на представените от участника „КРАСИН” ООД документи и 
информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
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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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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. 

 
 

4. 
Наличието и редовността на представените от участника „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” 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 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” 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.1-15 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.15 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, 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 
комисията единодушно 

 
 
 
 

Р Е Ш И : 
 
 
 
 
 
 
I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 

МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В С. МОГИЛИЦА: 
 
1. Участникът „КАРИМПЕКС-1” ООД следва да представи допълнително следните 

документи: 
• Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 

включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
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изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална 
квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че 
предвиденият за изпълнението на поръчката главен ръководител на обекта – инж. Татяна 
Димитрова Ботева, притежава: диплома за завършено висше образование, образователна 
степен магистър или еквивалентна, специалност Водоснабдяване и канализация или 
еквивалентна, квалификация инженер; и стаж по специалността не по-малко от 10 /десет/ 
години. 
или 

Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 
включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална 
квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че 
за изпълнението на поръчката участникът разполага с ръководен и технически състав, в това 
число и главен ръководител на обекта, който да отговаря на следните изисквания: a) да 
притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър или 
еквивалентна, специалност Водоснабдяване и канализация или еквивалентна, квалификация 
инженер; б) да притежава стаж по специалността не по-малко от 10 /десет/ години. 

• Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 
включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална 
квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че 
предвиденият за изпълнението на поръчката технически ръководител на обекта - инж. 
Теменужка Михалева Чалъкова, е участвал като технически ръководител при изпълнението 
на строителство, свързано с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на клон/ове на 
водоснабдителната и/или канализационната  мрежа.  
или 

Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 
включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална 
квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че 
за изпълнението на поръчката участникът разполага с ръководен и технически състав, в това 
число и Технически ръководител на обекта, който да отговаря на следните изисквания: а) да 
отговаря на изискванията по чл. 163а от ЗУТ, а именно да е технически правоспособно лице, 
получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, 
„инженер“ или „архитект“, или диплома за средно образование с четиригодишен курс на 
обучение и придобита професионална квалификация в областите „архитектура и 
строителство“ и „техника“; Забележка: за чуждестранните лица – документ за призната 
техническа правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по 
съответния ред; б) да притежава стаж по специалността не по-малко от 5 /пет/ години; в) да е 
участвал като технически ръководител при изпълнението на строителство, свързано с 
изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на клон/ове на водоснабдителната и/или 
канализационната  мрежа. 

• Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 
включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална 
квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че 
предвиденият за изпълнението на поръчката координатор по здравословни и безопасни 
условия на труд  – инж. Пламена Йорданова Йорданова, притежава необходимия валиден 
сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по 
ЗБУТ“ или еквивалентна  
или 

Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 
включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална 
квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че 
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за изпълнението на поръчката участникът разполага с ръководен и технически състав, в това 
число и координатор по здравословни и безопасни условия на труд  съгласно изискванията на 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/22.03.2004г. за 
минималните изисквания за ЗБУТ, който да отговаря на следните изисквания: а) да е 
технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с 
квалификация „строителен инженер“, „ инженер“ или „архитект“, или диплома за средно 
образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в 
областите „архитектура и строителство“ и „техника“; Забележка: за чуждестранните лица – 
документ за призната техническа правоспособност при условията на взаимност и диплома, 
легализирана по съответния ред; б) да притежава необходимия валиден сертификат или друг 
еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или 
еквивалентна. 

 
2. Участникът „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД следва да представи допълнително 

следните документи: 
• Документ за гаранция за участие – заверено от участника копие от документа за внесена 

гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция, съгласно 
изисквания на възложителя, закрепени в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената 
поръчка и раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, в това 
число ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова 
гаранция, в нея да е отразено, че действителният участник ще бъде „ИНФРА МОГИЛИЦА” 
ДЗЗД и че се гарантира неизпълнение на съответните упоменати в документацията за 
обществената поръчка и ЗОП задължения от негова страна. 

• Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, изготвено по образец съгласно 
приложение № 4 – представя се за участника в процедурата „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД.  

• Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, изготвена по образец съгласно 
приложение № 5 – представя се за участника в процедурата „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД. 

• Декларация за приемане на условията в проекта на договор, изготвена по образец съгласно 
приложение № 7 – представя се за участника в процедурата „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД.  

• Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици, изготвена по образец съгласно приложение № 
8 – представя се за участника в процедурата „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД.  

• Заверено от участника копие на удостоверение за вписване на единия от съдружниците в 
състава на участника - „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, в Централния професионален 
регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, 
предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.2, 
буква „б“ от ЗУТ, ведно с валиден талон към него или декларация/удостоверение за 
наличието на регистрация за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, 
предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, издадено от компетентните 
органи съгласно съответния национален закон, или еквивалентен документ. 

 
3. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА МОГИЛИЦА” следва да представи 

допълнително следните документи: 
• Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец съгласно 
приложение № 5 – представя се за участника в процедурата ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА 
МОГИЛИЦА” .  

 
 4. Участникът „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МОГИЛИЦА” ДЗЗД следва да 
представи допълнително следните документи: 
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• Документ за гаранция за участие – заверено от участника копие от документа за внесена 
гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция, съгласно 
изисквания на възложителя, закрепени в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената 
поръчка и раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, в това 
число ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова 
гаранция, в нея да е отразено, че действителният участник ще бъде „ВОДОПРОВОДНА 
МРЕЖА С. МОГИЛИЦА” ДЗЗД и че се гарантира неизпълнение на съответните упоменати 
в документацията за обществената поръчка и ЗОП задължения от негова страна. 

• Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 
цена на труда и условията на труд, изготвена по образец съгласно приложение № 10 - 
представя се само от единия съдружник в състава на участника - „ЕЛМИ“ ООД. 

 
 5. Участникът „ЗАЕЧКИ” ЕООД следва да представи допълнително следните документи: 
• Документ за гаранция за участие – заверено от участника копие от документа за внесена 

гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция или на анекс към 
представената банкова гаранция, съгласно изисквания на възложителя, закрепени в раздел 
ІІІ.1.1 от обявлението за обществената поръчка и раздел IV „Гаранции” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка, като ако участникът избере да представи гаранцията за участие под 
формата на банкова гаранция, в нея да е отразен срок на валидност на представената банкова 
гаранция за участие в процедурата, който да е не по-кратък от срока на валидност на офертата 
– 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считани от крайната дата за получаване на оферти 
(25.08.2015г.). 

 
 6. Участникът ДЗЗД „МОГИЛИЦА 2015” следва да представи допълнително следните 
документи: 
• Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на 

обособената позиция – по образец съгласно приложение № 13, удостоверяваща, че за 
изпълнението на поръчката участникът разполага с още един къртач - пневматичен (освен 
декларирания A8 FH-S22) и с още един ел. агрегат (освен декларирания (G 10 FTV Autom). 

• Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, изготвено по образец съгласно 
приложение № 4 – представя се за участника в процедурата ДЗЗД „МОГИЛИЦА 2015”.  

• Заверено от участника копие на удостоверение за вписване на единия от съдружниците в 
състава на участника - „ПРОМЕТЕЙ-ДД“ ООД, в Централния професионален регистър на 
строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на 
обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква „б“ от 
ЗУТ, ведно с валиден талон към него или декларация/удостоверение за наличието на 
регистрация за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на 
обществената поръчка, както и на категорията му, издадено от компетентните органи 
съгласно съответния национален закон, или еквивалентен документ. 
 

7. Уведомява участниците „КАРИМПЕКС-1” ООД, „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД, 
ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА МОГИЛИЦА”, „ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МОГИЛИЦА” 
ДЗЗД, „ЗАЕЧКИ” ЕООД и ДЗЗД „МОГИЛИЦА 2015”, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП срокът 
за представяне на документите по предходните точки 1 - 6 е 5 /пет/ работни дни, считани от 
датата на получаване на настоящия протокол, като всеки от участнциите 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. 

 
8. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участниците „ПСГ” АД, 

„БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, „ПСТ ГРУП” ЕАД, „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 
ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА”, „ ГЕРТ ГРУП” ЕООД, „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД, „ДЖИ ПИ 
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ГРУП” ООД, „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ДЗЗД „ПРИМАСТРОЙ БС”, 
„КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД, 
„ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД и „ДЮЛГЕР” ООД 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. 
 

 
II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 

МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВОДОПРОВОД, БИТОВА И ДЪЖДОВНА 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ПО УЛ. П. Р. СЛАВЕЙКОВ  ОТ О.Т. 2061-20М ДО О.Т. 43+10М И 
ПОДХОДИ ПРИ О.Т. 2418+19М И О.Т. 2350, В ГР. СМОЛЯН: 

 

1. Участникът „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД следва да представи допълнително 
следните документи: 
• Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 
• Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 

включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална 
квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че 
предвиденият за изпълнението на поръчката технически ръководител на обекта – инж. Стоян 
Евгениев Николов, е участвал като технически ръководител при изпълнението на 
строителство, свързано с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на клон/ове на 
водоснабдителната и/или канализационната  мрежа.  
или 

Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 
включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална 
квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12, доказващ, че 
за изпълнението на поръчката участникът разполага с ръководен и технически състав, в това 
число и Технически ръководител на обекта, който да отговаря на следните изисквания: а) да 
отговаря на изискванията по чл. 163а от ЗУТ, а именно да е технически правоспособно лице, 
получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, 
„инженер“ или „архитект“, или диплома за средно образование с четиригодишен курс на 
обучение и придобита професионална квалификация в областите „архитектура и 
строителство“ и „техника“; Забележка: за чуждестранните лица – документ за призната 
техническа правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по 
съответния ред; б) да притежава стаж по специалността не по-малко от 5 /пет/ години; в) да е 
участвал като технически ръководител при изпълнението на строителство, свързано с 
изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на клон/ове на водоснабдителната и/или 
канализационната  мрежа. 
 

2. Уведомява участникът „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 от 
ЗОП 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 приема представените от участниците „ИСА 2000” 
ЕООД, „КРАСИН” ООД и „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” 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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III.  Да се уведомят участниците, като 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. 

 
 
IV.  Възлага на председателя на комисията – Виктор Руменов Монев, изпращането на 

настоящия протокол на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 30.04.2015 г. 
 
 

Председател: 
Виктор Руменов Монев 

  
/положен подпис/ 

Членове: 
инж. Васка Георгиева Караджова  

 
/положен подпис/ 

инж. София Иванова Измирлиева  
 

/положен подпис/ 
инж. Георги Василев Сайванов  

 
/положен подпис/ 

инж. Лидия Борисова Петрова  
 

/положен подпис/ 

 


