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ПРОТОКОЛ № 2 
 

 

за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите и 
информацията в Плик № 1, включително и допълнително представените, от офертите, 
подадени от участниците 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, 15.06.2015 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. 10, 

изр. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 
  

1. Комисията направи следните констатации: 
 

1.1. Участници, на които е указано допълнително представяне на документи: 

1.1.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 
МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В С. МОГИЛИЦА – 6 

/шестима/. 
 1.1.2. 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 /един/. 

 

1.2. Участници, представили допълнително документи:  
1.2.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 

МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В С. МОГИЛИЦА – 6 

/шестима/, както следва: „КАРИМПЕКС-1” ООД, „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД, 
ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА МОГИЛИЦА”, „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МОГИЛИЦА” 
ДЗЗД, „ЗАЕЧКИ” ЕООД и ДЗЗД „МОГИЛИЦА 2015”. 

 1.2.2. 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 /един/, както следва: „ВИА 
КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД. 

 

1.3. Допълнително представените документи са постъпили в законово определения срок 
от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на предходния протокол. 

 

2. След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 
редовността на представените от участниците документи и информация в плик № 1 - „Документи 
за подбор” и изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи 
по обособени позиции към проверка на съответствието на документите и информацията в плик 
№ 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от 
възложителя. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 
 

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

 

Наличието и редовността на представените от участниците „КАРИМПЕКС-1” ООД, „ПСГ” 
АД, „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД, „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, „ПСТ ГРУП” 
ЕАД, „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА”, „ГЕРТ ГРУП” 
ЕООД, „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД, ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА МОГИЛИЦА”, „ДЖИ ПИ 
ГРУП” ООД, „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МОГИЛИЦА” ДЗЗД, „ГАЛЧЕВ 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ДЗЗД „ПРИМАСТРОЙ БС”, „КОНСОРЦИУМ ЗА 
ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД, „ЗАЕЧКИ” ЕООД, 
„ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД, ДЗЗД „МОГИЛИЦА 2015” и „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 участниците, съдържащи се в плик № 1, включително и 
допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор 
или с други изисквания на възложителя. 
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От участниците 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.  
Офертите на участниците отговарят 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. 

 

 

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 

 

Наличието и редовността на представените от участниците „ИСА 2000“ ЕООД, „ВИА 
КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД, „КРАСИН” ООД и „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 участниците, съдържащи се в плик № 1, включително и 
допълнително представените, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор 
или с други изисквания на възложителя. 
От участниците 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.  
Офертите на участниците отговарят 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. По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 
МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В С. МОГИЛИЦА, 

допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 
следните участници: 

1. „КАРИМПЕКС-1” ООД. 

2. „ПСГ” АД. 
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3. „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД. 

4. „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД. 

5. „ПСТ ГРУП” ЕАД. 

6. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

7. ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА”. 

8. „ГЕРТ ГРУП” ЕООД. 

9. „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД. 

10. ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА МОГИЛИЦА”. 

11. „ДЖИ ПИ ГРУП” ООД. 

12. „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МОГИЛИЦА” ДЗЗД. 

13. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

14. ДЗЗД „ПРИМАСТРОЙ БС”. 

15. „КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД. 

16. „ЗАЕЧКИ” ЕООД. 

17. „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД. 

18. ДЗЗД „МОГИЛИЦА 2015”. 

19. „ДЮЛГЕР” ООД. 

 

 

II. По 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, допуска до разглеждане на 
документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” следните участници: 

1. „ИСА 2000“ ЕООД. 

2. „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД. 

3. „КРАСИН” ООД. 

4. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД. 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 15.06.2015 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/  

/………………..................../ 
 


