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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: “РЕМОНТ НА УЛИЦИ И 

ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, която обществена поръчка е 

открита с решение № 15 от 22.07.2015 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 00092-2015-0012. 

 

Днес, 30.09.2015 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

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

изпълнение на заповед № 2085/29.09.2015г. на инж. Мариана Александрова Цекова - вр.и.д. 

кмет на община Смолян, избрана с Решение №1132/10.09.2015 г. на Общински съвет – Смолян 

се събра комисия в следния състав: 

 

Председател:  
инж. Васка Караджова – Директор на Дирекция СИиОС 

  

Членове: 

1. инж. Йордан Щонов – Директор на Дирекция УТОС 

2. Кристиян Николов – ст. юрисконсулт в Дирекция ПНО 

3. инж. Николай Манджуков – външен експерт 

4. Розета Буйкова – гл. специалист в Дирекция СИиОС 

  

 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 – 6 /шест/ бр., както следва: 

№ Наименование на участника 

 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

гр. София 1408, район Триадица, ул. 
ДЛ 005974 31.08.2015 г. 09:15 ч. 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
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„Никола Образописов“ № 12; 

тел./факс: 02/80 66 700; 02/80 66 711 

2. 

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД 

гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. 

Б, ет. 2, офис 23 

тел./факс: 038/66 08 00 

ДЛ 006000 31.08.2015 г. 14:15 ч. 

3. 

„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД 

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III 

Обединител“ № 37 

тел./факс: 032/964 166; 032/964 160 

ДЛ 006002 31.08.2015 г. 14:56 ч. 

4. 

„ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД 
гр. София 1421, район Лозенец, бул. 

„Черни връх“ № 59А 

тел./факс: 02/816 99 00; 02/816 99 99 

ДЛ 006004 31.08.2015 г. 15:40 ч. 

5. 

ДЗЗД „ПЪТИЩА СМОЛЯН 2015“, 

учредено от „Инфраструктурна 

компания“ АД и „Пътно поддържане – 

Габрово“ ЕООД 
гр. Смолян, бул. „България“ № 69, ет. 3 

тел./факс: 0301/6 32 80; 0301/6 61 40 

ДЛ 006009 31.08.2015 г. 16:28 ч. 

6. 
„ИСА 2000“ ЕООД 

гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 25 

тел./факс: 02/807 95 71; 02/973 31 78 
ДЛ 006010 31.08.2015 г. 16:34 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. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД – Диана Палагачева – упълномощен представител. 

4.1.2. ДЗЗД „ПЪТИЩА СМОЛЯН 2015“, учредено от „Инфраструктурна компания“ 

АД и „Пътно поддържане – Габрово“ ЕООД – Ахмед Кушев – упълномощен представител. 

4.1.3. „ИСА 2000“ ЕООД – инж. Румяна Янчевска – упълномощен представител. 

4.2. При отварянето на офертите присъстваше и лицето Анастасия Василева при 

спазване на установения режим за достъп до сградата. 

4.3. Представители на останалите участници и средствата за масово осведомяване не 

присъстваха. 

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

на постъпването на офертите комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на 

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

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

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

такива се установиха в офертата. 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.  
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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. 

 

6.1. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА 

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ В ПЛИК № 1, КАКТО И 

ЛИПСВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ КОНСТАТИРАНИ НЕРЕДОВНОСТИ И 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ С ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СА, КАКТО СЛЕДВА: 

 Участникът не е удостоверил, че за изпълнение на поръчката разполага с бетон помпа. 

Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя 

в т. 3.14 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2.3.14 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, участникът следва да разполага с необходимото техническо 

оборудване за изпълнение на поръчката в минимален изискуем обем, в това число и 1 бр. 

бетон помпа, което изискване се доказва със Декларация за техническото оборудване, с 

което разполага участникът за изпълнение на поръчката – по образец съгласно приложение 

№ 13. Сред документите на участника за подбор е представена Декларация за 

техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката – по 

образец съгласно приложение № 13, като в същата не е посочено, че участникът разполага 

с 1 бр. бетон помпа. 

 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. 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 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. Действително в офертата на участника посоченият 

документ е представен, но същият не съдържа волеизявление относно обстоятелството 

дали участникът планира самостоятелно изпълнение на поръчката или предвижда 

използването на подизпълнител/и. 

 

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

представени, като същите са редовни. 

 

6.2. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА 

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД 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 

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – Златка Георгиева Иванова е 

технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с 
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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“. Съгласно 

минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.2.4 на 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.2.4 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, който 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“, 

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 поръчката, съдържащ данни за техните 

образование, 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 поръчката, 

съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и професионален 

опит – по образец съгласно приложение № 12, е, че предвиденият за изпълнението на 

поръчката Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – Златка Георгиева 

Иванова, притежава диплома за завършено средно образование с 4-годишен курс на 

обучение  № К 046049, издадена на 29.07.1977 г. от следното учебно заведение: Техникум 

по механотехника, специалност: Технология на машиностроенето, придобита 

професионална квалификация: Среден техник, като посочените специалност и 

професионална квалификация не биха могли да се приемат за еквивалентни на 

изискуемата от възложителя професионална квалификация в областите „архитектура и 

строителство“ и „техника“ за координатора по здравословни и безопасни условия на труд. 

 

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

представени, като същите са редовни. 

 

6.3. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА 

„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” 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 „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД, съдържащи се 

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

изисквания на възложителя. От участника са представени всички изискуеми от 

възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.1-8.14 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 и 3 

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. 

 

6.4. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА 

„ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ В ПЛИК № 1, КАКТО И 
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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.1-14 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.1-8.14 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, 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 и 3 

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. 

 

6.5. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ ДЗЗД „ПЪТИЩА 

СМОЛЯН 2015“, учредено от „Инфраструктурна компания“ АД и „Пътно поддържане – 

Габрово“ 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 в цялост 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 цялостен и не съответства на 

съдържанието на Плик № 1, тъй като същият започва от позиция № 13 „Декларация за 

използване ресурсите на трети лица“. 

 Участникът не е удостоверил, че за изпълнение на поръчката разполага с още една фреза за 

асфалт, с още два вибрационни валяка (5-10 т.) и с още един валяк с гумени бандажи. 

Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя 

в т.3.2, 3.3 и 3.4 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.3.2, 2.3.3 и 

2.3.4 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, участникът следва да разполага с необходимото 

техническо оборудване за изпълнение на поръчката в минимален изискуем обем, в това 

число: фреза за асфалт – 2 бр., вибрационен валяк (5-10 т.) – 4 бр. и валяк с гумени 

бандажи – 2 бр., което изискване се доказва със Декларация за техническото оборудване, с 

което разполага участникът за изпълнение на поръчката – по образец съгласно приложение 

№ 13. Систематично сред документите на участника за подбор са представени две 

идентични Декларации за техническото оборудване, с което разполага участникът за 

изпълнение на поръчката – по образец съгласно приложение № 13 – едната – от участника, 

а другата – от единият от съдружниците в състава на участника - „Инфраструктурна 

компания“ АД. Представената от участника декларация за техническото оборудване 

удостоверява, че за изпълнението на поръчката участникът разполага с: една фреза за 

асфалт 1000 Wirtgen 1000W 100F, собственост на единия от съдружниците в състава му - 

„Инфраструктурна компания“ АД, (позиция 3 от декларацията); с два вибрационни валяка 

(5-10 т.) BOMAG BW 151, собственост на единия от съдружниците в състава му - 

„Инфраструктурна компания“ АД, (позиции 7 и 8 от декларацията) и с един валяк с гумени 

бандажи BOMAG BW24 R, собственост на единия от съдружниците в състава му - 

„Инфраструктурна компания“ АД, (позиция 11 от декларацията), като посочените фреза за 
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асфалт 1000 Wirtgen 1000W 100F – 1 бр., вибрационен валяк (5-10 т.) BOMAG BW 151 – 2 

бр. и валяк с гумени бандажи BOMAG BW24 R – 1 бр. са посочени и в представената 

декларация за техническото оборудване от единия от съдружниците в състава на участника 

- „Инфраструктурна компания“ АД (позиции 3, 7, 8 и 11 от декларацията), като в никоя от 

посочените декларации не е посочена разполагаемост с втора фреза за асфалт, с трети и 

четвърти вибрационен валяк (5-10 т.) и с втори валяк с гумени бандажи. 

 Участникът не е удостоверил, че единият от съдружниците в обединението „Пътно 

поддържане – Габрово“ 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.3, буква „а“ от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 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 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.3, буква „а“ 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 създаване на сдружение, сключен на 20.08.2015г. 

между „Инфраструктурна компания“ АД и „Пътно поддържане – Габрово“ ЕООД, се 

предвижда единствено „Пътно поддържане – Габрово“ ЕООД да извърша строително-

монтажни работи, а „Инфраструктурна компания“ АД да предоставя логистични услуги. 

Планираното разпределение на дейностите обуславя необходимостта съдружникът „Пътно 

поддържане – Габрово“ ЕООД 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.3, буква „а“ от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/.  

 

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

представени, като същите са редовни. 

 

6.6. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ „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: 

 Участникът не е удостоверил, че притежава опит при изпълнението на строежи от 

транспортната инфраструктура, включително да е изпълнил през последните 5 /пет/ 

години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, свързано с изграждане, 

рехабилитация или ремонт на път или улица, или еквивалентно. Съгласно минималните 

технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т. 1 на раздел ІII.2.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични изисквания към 
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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 притежава опит при изпълнението на строежи от 

транспортната инфраструктура, включително да е изпълнил през последните 5 /пет/ 

години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, свързано с изграждане, 

рехабилитация или ремонт на път или улица, или еквивалентно, което изискване се доказва 

със Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през последните 

5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени още кратко описание 

на изпълненото строителство, дял на участника в изпълнението на поръчката, място на 

изпълнение, срок - по образец съгласно приложение № 11, към който списък се прилага/т 

един или няколко измежду следните документи: 1. Посочване на публичен/ни регистър/ри, 

в който/които се съдържа информация за акта/овете за въвеждане на строежа/ите в 

експлоатация, която информация включва данни за компетентния/те орган/и, който/които 

е/са издал/и този/тези акт/ове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото и вида на строителството; 2. Заверено/и от участника копие/я на удостоверение/я 

за добро изпълнение, което/които съдържа/т стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания. Удостоверението/ята следва да съдържа/т и дата 

и подпис на издателя и данни за контакт или 3. Заверено/и от участника копие/я на 

документ/и, удостоверяващ/и изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни 

дейности. Видно от съдържанието на Плик № 1 участникът е представил единствено 

Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през последните 5 

/пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени още кратко описание 

на изпълненото строителство, дял на участника в изпълнението на поръчката, място на 

изпълнение, срок - по образец съгласно приложение № 11, към който списък не е 

приложил един или няколко измежду документите по т. 1, 2 или 3. 

 Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката Главен 

ръководител на обекта – Веско Свиленов Тютюнев притежава 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 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 поръчката, съдържащ данни за 

техните образование, професионална квалификация и професионален опит – по образец 

съгласно приложение № 12. Видно от представения Списък на квалифицираните 

ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за 

контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката, 

съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и професионален 

опит – по образец съгласно приложение № 12, участникът декларира, че за изпълнението 

на поръчката като Главен ръководител на обекта ще използва лицето Веско Свиленов 

Тютюнев, но не е вписал в списъка притежавания от експерта стаж по специалността. 

 Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката Технически 

ръководител на обекта – Емил Албенов Адамов притежава стаж по специалността не по-

малко от 5 /пет/ години и е участвал като технически ръководител при изпълнението на 

строителство, свързано с изграждане, рехабилитация или ремонт на път или улица, или 

еквивалентно. Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени 

от възложителя в т.2.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.2.2 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, за изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с 

ръководен и технически състав, в това число и Технически ръководител на обекта, който 

да притежава стаж по специалността не по-малко от 5 /пет/ години и да е участвал като 

технически ръководител при изпълнението на строителство, свързано с изграждане, 

рехабилитация или ремонт на път или улица, или еквивалентно, 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 поръчката, съдържащ данни за техните образование, професионална 

квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12. Видно от 

представения Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или 

наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще 

използва за изпълнение на поръчката, съдържащ данни за техните образование, 

професионална квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 

12, участникът декларира, че за изпълнението на поръчката като Технически ръководител 

на обекта ще използва лицето Емил Албенов Адамов, но не е вписал в списъка 

притежавания от експерта стаж по специалността. Отделно от това, не е посочено каква 

длъжност е заемал експерта при реализирането на описаните обекти в областта на пътното 

строителство. 

 Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката Геодезист – 

Георги Атанасов Батинков притежава стаж по специалността не по-малко от 5 /пет/ 

години. Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от 

възложителя в т.2.3 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.2.3 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 Геодезист, който да притежава стаж по 

специалността не по-малко от 5 /пет/ 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 

поръчката, съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и 

професионален опит – по образец съгласно приложение № 12. Видно от представения 

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

включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, съдържащ данни за техните образование, професионална 

квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 12, участникът 

декларира, че за изпълнението на поръчката като Геодезист ще използва лицето Георги 

Атанасов Батинков, но не е вписал в списъка притежавания от експерта стаж по 

специалността. 

 

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

представени, като същите са редовни. 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

I. Участникът „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД следва да представи допълнително следните 

документи: 

1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за 

изпълнение на поръчката – по образец съгласно приложение № 13, 
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удостоверяваща, че за изпълнението на поръчката участникът разполага с 1 бр. 

бетон помпа. 

2. 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, като документът следва да съдържа волеизявление дали 

участникът планира самостоятелно изпълнение на поръчката или предвижда 

използването на подизпълнител/и. 

 

II. Участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД следва да представи допълнително 

следните документи: 

1. Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 

включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще 

използва за изпълнение на поръчката, 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 – Златка Георгиева 

Иванова 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“ 

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 поръчката, 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 Координатор по здравословни и 

безопасни условия на труд, 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“; б) да притежава необходимия валиден сертификат или друг 

еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или 

еквивалентна. 

 

III. Участникът ДЗЗД „ПЪТИЩА СМОЛЯН 2015“, учредено от „Инфраструктурна 

компания“ АД и „Пътно поддържане – Габрово“ ЕООД следва да представи допълнително 

следните документи: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника, който да съответства на съдържанието на Плик № 1. 

2. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за 

изпълнение на поръчката – по образец съгласно приложение № 13, удостоверяваща, 

че за изпълнението на поръчката участникът разполага с още една фреза за асфалт, 

(освен декларираната 1000 Wirtgen 1000W 100F), с още два вибрационни валяка (5-

10 т.), (освен декларираните BOMAG BW151) и с още един валяк с гумени бандажи, 

(освен декларирания BOMAG BW24 R). 

3. Заверено от участника копие на удостоверение за вписване на единия от 

съдружниците в състава на участника - „Пътно поддържане – Габрово“ 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 
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категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ 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. 

 

IV. Участникът „ИСА 2000“ ЕООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

1. Посочване на публичен/ни регистър/ри, в който/които се съдържа информация за 

акта/овете за въвеждане на строежа/ите в експлоатация, която информация включва 

данни за компетентния/те орган/и, който/които е/са издал/и този/тези акт/ове, 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на 

строителството, с което посочване да удостовери, че притежава опит при 

изпълнението на строежи от транспортната инфраструктура, включително да е 

изпълнил през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на 

офертата, строителство, свързано с изграждане, рехабилитация или ремонт на път 

или улица, или еквивалентно. 

или 

Заверено/и от участника копие/я на удостоверение/я за добро изпълнение,   

което/които съдържа/т стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания, с което да удостовери, че притежава опит при 

изпълнението на строежи от транспортната инфраструктура, включително да е 

изпълнил през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на 

офертата, строителство, свързано с изграждане, рехабилитация или ремонт на път 

или улица, или еквивалентно. Удостоверението/ята следва да съдържа/т и дата и 

подпис на издателя и данни за контакт  

или  

Заверено/и от участника копие/я на документ/и, удостоверяващ/и изпълнението, 

вида и обема на изпълнените строителни дейности, с които участникът да 

удостовери, че притежава опит при изпълнението на строежи от транспортната 

инфраструктура, включително да е изпълнил през последните 5 /пет/ години, 

считано от датата на подаване на офертата, строителство, свързано с изграждане, 

рехабилитация или ремонт на път или улица, или еквивалентно. 

2. Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 

включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще 

използва за изпълнение на поръчката, 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 – Веско Свиленов Тютюнев притежава 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 поръчката, 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, специалност транспортно 

строителство, пътно строителство или еквивалентна, квалификация инженер; б) да 

притежава стаж по специалността не по-малко от 10 /десет/ години. 
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3. Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 

включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще 

използва за изпълнение на поръчката, 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 – Емил Албенов Адамов притежава стаж по 

специалността не по-малко от 5 /пет/ години и е участвал като технически 

ръководител при изпълнението на строителство, свързано с изграждане, 

рехабилитация или ремонт на път или улица, или еквивалентно. 

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 поръчката, 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, ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията, а именно да е 

строителен инженер или строителен техник; 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, рехабилитация или ремонт 

на път или улица, или еквивалентно. 

4. Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 

включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще 

използва за изпълнение на поръчката, съдържащ данни за техните образование, 

професионална квалификация и професионален опит – по образец съгласно 

приложение № 12, доказващ, че предвиденият за изпълнението на поръчката 

Геодезист – Георги Атанасов Батинков притежава стаж по специалността не по-

малко от 5 /пет/ 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 поръчката, 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 Геодезист, който да отговаря на 

следните изисквания: а) да притежава диплома за завършено средно или висше 

образование, специалност геодезия или еквивалентна; б) да притежава стаж по 

специалността не по-малко от 5 /пет/ години. 

 

V. Уведомява участниците „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД, 

ДЗЗД „ПЪТИЩА СМОЛЯН 2015“, учредено от „Инфраструктурна компания“ АД и „Пътно 

поддържане – Габрово“ ЕООД и „ИСА 2000“ ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП срокът за 

представяне на документите и информацията по предходните точки I, II, III и IV, е 5 /пет/ 

работни дни, считани от датата на получаване на настоящия протокол, като участниците могат 

в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да заменят 

представени документи или да представят нови, с които смятат, че ще удовлетворят 

поставените от възложителя критерии за подбор. 

 

VI. На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП приема представените от участниците 

„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД и „ДЖИ ПИ ГРУП“ 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. 
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VII. 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. 

 

VIII. Възлага на члена на комисията – Кристиян Николов, изпращането на настоящия 

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

 

Настоящият протокол е технически съставен на 13.10.2015 г. 

 

Председател: 

инж. Васка Караджова 
 

/....................................../ 

Членове: 

Кристиян Николов  
 

/…….................../ 

                  инж. Йордан Щонов 
 

/................................../ 

Розета Буйкова 

 

/…….................../ 

                  инж. Николай Манджуков 

 

/................................../ 

 


