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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: 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪНШЕН 
ВОДОПРОВОД ЗА С. МОГИЛИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН“ , която обществена поръчка 
е открита с решение № 7 от 18.05.2015 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 00092-2015-0007. 
 
 

Днес, 30.06.2015 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 № 1313/30.06.2015г. на Марин Захариев – зам. кмет на Община 
Смолян, оправомощен със Заповед № 1300/26.06.2015 г. на кмета на община Смолян се събра 
комисия в следния състав: 
 
Председател:  
инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 
 
Членове: 
Симеон Атанасов Велинов - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 
инж. Цвятко Момчилов Каменов – гл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 
инж. Любомир Марков Михтарев - строителен инженер с квалификация в съответствие с 
предмeта на поръчката. 
Стефка Желева Росенова - гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян.  
  
 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 – 9 /девет/ бр., както следва: 
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№ 
Наименование  

и данни на участника  

 
Регистрационе
н номер на 

предложението 
 

Дата на 
получаване на 
предложението 

Час на 
получаване на 
предложението 

1 

КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС ПИ - ХИТ“ДЗЗД 

със съдружници „ПИ ЕС ПИ“ЕООД и 
„ХИТБИЛДИНГ“ЕООД 

гр. София, ул. „Боянски водопад“ №  20 ; 
факс: 02 / 9831997 

ДЛ004510 26.06.2015 г. 12:55 ч. 

2 

„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД 

Седалище и адрес на управление: гр. София 
1309 , район Възраждане, бул. „Инж. Иван 

Иванов“ № 63,  
Адрес за кореспонденция:гр. София 1233, 
бул.“Сливница“№131, ет.3 ; факс: 02 / 

9368090 

ДЛ004528 29.06.2015 г. 09:50 ч. 

3 

„МОГИЛИЦА”ДЗЗД 

със съдружници „ПСГ”АД и 
„СТРОЙМОНТАЖ“ЕООД, гр. София 1618, 
бул. Цар Борис III № 136 Б, ет. 2 ; факс: 02 / 

953 35 42 

ДЛ004530 29.06.2015 г. 09:52 ч. 

4 

„ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С.  
МОГИЛИЦА” ДЗЗД 

със съдружници „ЕЛМИ“ ООД и 
„ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ“ООД 

гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър 
Асенов“ № 136 ; факс: 042 / 639807 

ДЛ004534 29.06.2015 г. 10:05 ч. 

5 

ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА 2015” 

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 

ДЛ004540 29.06.2015 г. 10:50 ч. 

6 

„ОВЕРГАЗИНЖЕНЕРИНГ” АД 
Седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 

8600, ул. „Цар Симеон“№ 14А, 
Адрес за кореспонденция: гр. София 1463, пл. 

„България“ № 1, Административна сграда 
НДК, ет. 6; факс: 02 / 4283730 

ДЛ004558 29.06.2015 г. 13:15 ч. 

7 

„ ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД 
Седалище и адрес на управление: 

гр.Асеновград, ул. „Васил Левски“№ 5, ет.2, 
ап.5 

Адрес за кореспонденция: гр. Асеновград, ул. 
Строител № 33 ; факс: 0331 / 6 32 34 

ДЛ004559 29.06.2015 г. 13:48 ч. 

8 „МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, ДЛ004561 29.06.2015 г. 14:11 ч. 
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БАЙКУШЕВ” ООД 

гр. Благоевград 2700, ул. „Покровнишко 
шосе“ № 15 ; факс: 073 / 880641 

9 

„КРАСИН” ООД 

Седалище и адрес на управление: гр. Девин, 
ул. „Освобождение“№29 

Адрес за кореспонденция:гр. Смолян 4700, 
ул. Дичо Петров № 10 ;  факс: 0301 / 680 99 

ДЛ004568 29.06.2015 г. 16:01 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. „КРАСИН” ООД – Албена Хаджиева - упълномощен представител. 
4.2. Представители на останалите участници, средствата за масово осведомяване и  

други лица не присъстваха. 
 

5. След като установи легитимацията на представителя на участника 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 офертите. Четирима 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 присъстващия представител на участник да парафира плика с 
цената на останалите участници, но същият не пожела да се възползва от предоставената 
възможност, след което същият беше прибран на съхранение. Отвори се плик № 2, след 
което четирима 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 
присъстващия представител на участник да парафира документите в плика с предложението 
за изпълнение на поръчката на останалите участници, но същият не пожела да се възползва 
от предоставената възможност 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, като се установи несъответствие между списъка на 
документите и информацията и действителното съдържание на офертата на ОБЕДИНЕНИЕ 
„МОГИЛИЦА 2015”– в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП се установи запис за наличие на 
документ за внесена гаранция за участие в оригинал, но такъв не беше установен в офертата 
на участника.  

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. 
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1. 
Наличието и редовността на представените от участника КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС 
ПИ - ХИТ“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 удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката 
координатор по здравословни и безопасни условия на труд – инж. Жана 
Петрова Бояджиева, притежава необходимия валиден сертификат или друг 
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 поръчката, 
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 поръчката – по 
образец съгласно приложение № 12, за предвиденият за изпълнението на 
поръчката координатор по здравословни и безопасни условия на труд – инж. 
Жана Петрова Бояджиева, не 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, в списъка липсват данни за номер на такъв документ, дата на 
издаване и данни за издателя му – учебно заведение/организация.  

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

 
 

2. 
Наличието и редовността на представените от участника „ИВЕЛИНСТРОЙ” 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 „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, съдържащи 
се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с 
други изисквания на възложителя. 
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.14 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.  
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Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 
на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
 

3. 
Наличието и редовността на представените от участника „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 удостоверил, че единият от съдружниците в обединението 

„ПСГ”АД, 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.1, буква 
„б“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.2, ал.2, т.4 от 
Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена 
от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ. бр.72 
от 15 Август 2003г.). 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.1, буква „б“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във вр. с чл.2, 
ал.2, т.4 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, 
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 
гражданско дружество, сключен на 25.06.2015г. между „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД 
и „ПСГ“ АД и Приложение №1 към него, се предвижда всеки от съдружниците да 
изпълнява отделни видове дейности по приложената към документацията 
количествена сметка, както следва: „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД да изпълнява 
позиции 1-7, 14-15, 17-18, 21 и 27-30 от КС, а позиции 8-13, 16, 19-20, 22-26, и 31-
35 от КС да се изпълняват от „ПСГ“ АД. Планираното разпределение на 
дейностите обуславя необходимостта 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. чл.137, ал.1, т.1, буква „б“ от 
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Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във вр. с чл.2, ал.2, т.4 от Наредба № 1 
от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. В конкретния случай за 
„ПСГ“ АД е налице удостоверение за вписване в Централния професионален 
регистър на строителя № IV – TV 005596, ведно с приложен към него Талон № IV 
– TV 03, но обхватът на регистрация - IV група, строежи от II до 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. 1, буква „б“ от ЗУТ – преносни проводи (мрежи) на 
техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на 
водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и 
други дейности, съобразно чл. 5, ал. 6, т. 4.1 – 4.1.1. 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. 

 
 

4. 
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: 
В документите и информацията на участника „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С.  
МОГИЛИЦА” 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.1-14 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 
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 ОБЕДИНЕНИЕ 
„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 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.6 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.6 на 
раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 
указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от 
офертата на участника включва представяне на документ за гаранция за участие – 
заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на 
парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел ІІІ.1.1 от обявлението 
за обществената поръчка и т.1 от раздел IV „Гаранции” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
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документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил размера на 
гаранцията за участие - 4 990.00 лева /словом четири хиляди деветстотин и деветдесет 
лева/ и съществените условия, на които трябва да отговаря. В офертата на участника 
систематично сред документите за подбор не е налице представяне на гаранция за 
участие под каквато и да била форма. 
Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 

6. 
Наличието и редовността на представените от участника 
„ОВЕРГАЗИНЖЕНЕРИНГ” 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 представил декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките 
срещу изпиране на пари - по образец съгласно приложение № 9, в която да е указал 
физическото/ите лице/а, което/които е/са негов действителен собственик. 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.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - по образец 
съгласно приложение № 9, в която декларация участникът следва да посочи 
физическото/ите лице/а, което/които е/са негов действителен собственик. В посочения 
смисъл е и разпоредбата на чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, 
съгласно която лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, 
идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - 
юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната 
идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от 
установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или 
операции с такъв вид клиент, като при липса на друга възможност идентифицирането 
може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или 
пълномощника на юридическото лице /условията и редът за идентифициране и 
проверка на идентификацията, условията и редът за освобождаване от задължението 
за идентификация, както и формата и редът за подаване на декларацията, се определят 
с правилника за прилагане на закона/. Действително, в офертата на участника е налице 
декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - по образец 
съгласно приложение № 9, в която обаче като негови собственици, наред с посочените 
6 физически лица са посочени и 2 юридически лица – „ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ“ АД и 
„НИКОЛОВ ИНВЕСТ“ЕАД, без да е направено посочване на определено/и 
физическо/и лице/а, което/които е/са действителният/те собственик/ци. 
Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 
 

 
 

7. 
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: 
• Участникът не е удостоверил, че е внедрил и да прилага в строителната си 
дейност системи за управление на качеството и околната среда съответно по 
стандарти, както следва: ISO 9001 и ISO 14001, за което да има издадени валидни 
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сертификати с предмет, съдържащ строителство, или еквивалентни. Съгласно 
минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.4 
на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.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 е внедрил 
и да прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството и 
околната среда съответно по стандарти, както следва: ISO 9001 и ISO 14001, за което 
да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство, или 
еквивалентни, което изискване се доказва със Заверени от участника копия от валидни 
сертификати за съответствие на участника със стандарти за системи за управление на 
качеството и околната среда, както следва: - Валиден сертификат с предмет, съдържащ 
строителство, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или 
еквивалентен и Валиден сертификат с предмет, съдържащ строителство, за внедрена 
система за управление на околната среда ISO 14001 или еквивалентен. Действително, 
в офертата на участника са налице копия на 2 бр. сертификати, но и двата към датата 
на подаване на офертата - 29.06.2015 г. са с изтекъл срок на валидност, както следва: – 
Сертификат рег. № 44 100 061259  за система за управление съгласно EN ISO 
9001:2008, валиден до 20.06.2015 г. и Сертификат рег. № 44 104 061259  за система за 
управление съгласно EN ISO 14001:2005, валиден до 20.06.2015 г. 
Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 

8. 
Наличието и редовността на представените от участника „МОНОЛИТСТРОЙ –
ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ” 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 за изпълнение на поръчката разполага с още един 

апарат за челно заваряване за РЕHD до 140. Съгласно минималните технически 
изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.3.6 на раздел ІII.2.3 от 
обявлението за обществената поръчка и т.2.3.6 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: 
Апарати за челно заваряване за РЕHD до 140: 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 е представена Декларация за 
техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на 
поръчката – по образец съгласно приложение № 13, която удостоверява, че за 
изпълнението на поръчката участникът разполага с: един апарат за челно 
заваряване за РЕHD до 140 – GF MSA Plus 350 /Ф90-Ф630/. В списъка е посочен и 
втори апарат за челно заваряване – KL630 TOP 1 /d315-d560/, който обаче не 
отговаря на изискването на възложителя по отношение на диаметъра на тръбите, 
които ще се заваряват, а именно до 140, а така предложения от участника апарат е 
за заварка на тръби в диапазона d315-d560. 

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

 
 Наличието и редовността на представените от участника „КРАСИН” ООД документи 
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9. и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
В документите и информацията на участника „КРАСИН” ООД, съдържащи се в плик 
№ 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 
изисквания на възложителя. 
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.1-8.14 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 : 
 
1. Участникът КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС ПИ - ХИТ“ДЗЗД 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 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  – инж. Жана Петрова Бояджиева, 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 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  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. 
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2. Участникът „МОГИЛИЦА”ДЗЗД следва да представи допълнително следните 

документи: 
• Заверено от участника копие на удостоверение за вписване на единия от съдружниците в 

състава на участника - „ПСГ”АД  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.1, буква „б“ от 
ЗУТ във връзка с чл.2, ал.2, т.4 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на 
видовете строежи, издадена от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г.), 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 „МОГИЛИЦА 2015” следва да представи 

допълнително следните документи: 
• Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от 

документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума, съгласно 
изисквания на възложителя, закрепени в раздел ІІІ.1.1 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. 
 

 4. Участникът „ОВЕРГАЗИНЖЕНЕРИНГ” АД следва да представи допълнително 
следните документи: 
• Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - по образец 

съгласно приложение № 9, в която да е налице посочване на физическото/ите лице/а, 
което/които е/са действителният/те собственик/ци на участника. 

 
 5. Участникът „ ЗАПРЯНОВИ-03” ООД  следва да представи допълнително следните 
документи: 
• Заверени от участника копия от валидни сертификати за съответствие на участника със 

стандарти за системи за управление на качеството и околната среда, както следва: 
- Валиден сертификат с предмет, съдържащ строителство, за внедрена система за 
управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен и  
- Валиден сертификат с предмет, съдържащ строителство, за внедрена система за 
управление на околната среда ISO 14001 или еквивалентен. 

  
6. Участникът „МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ”ООД 

следва да представи допълнително следните документи: 
• 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 един апарат за челно заваряване за РЕHD до 
140, освен предвидения GF MSA Plus 350 /Ф90-Ф630/. 

 
7. Уведомява участниците КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС ПИ - ХИТ“ДЗЗД, 

„МОГИЛИЦА”ДЗЗД, ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА 2015”, 
„ОВЕРГАЗИНЖЕНЕРИНГ” АД, „ЗАПРЯНОВИ-03” ООД и „МОНОЛИТСТРОЙ –
ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ” ООД, 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 участниците може в 
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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 

„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С.  МОГИЛИЦА” ДЗЗД, и 
„КРАСИН” 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. 

 
9. 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. 

 
 
10. Възлага на председателя на комисията – инж. Васка Караджова, изпращането на 

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

Настоящият протокол е технически съставен на 02.10.2015 г. 
 
 

Председател: 
инж. Васка Караджова  

  
/положен подпис/ 

Членове: 
Симеон Велинов  
/ положен подпис / 

инж. Цвятко Каменов  
/ положен подпис / 

инж. Любомир Михтарев  
/ положен подпис / 

Стефка Росенова  
/ положен подпис / 

 


