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ПРОТОКОЛ № 2 
 

 

за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на 

участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор в процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска 

стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И 

СТРОИТЕЛСТВО/ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на уличната мрежа в  с. Смилян, община 

Смолян“; и Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на уличната мрежа в  гр. Смолян, 

община Смолян“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 22 

от 15.10.2018 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2018-0011 и публикувано заедно с одобрените с него 

обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – 

профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2459   

 

 

Днес, 17.12.2018 г. от 09:00 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 № ОП-43 от 15.11.2018г. на кмета на община Смолян се 

събра комисия в следния състав: 

Председател:  

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция  „СИиОС“  в община Смолян; 

Членове: 

Златко Славчев Карамучев - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

Стефка  Желева Росенова - главен специалист дирекция „СИиОС“ в община Смолян.  

  

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, 

ал.3 и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, 

ал.7-11 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

1. Комисията пристъпи по обособени позиции към разглеждане на офертите на 

участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, включително установяване на наличието на липси, непълноти или несъответствия 

на информацията, както и нередовности или фактически грешки: 
 

Обособена позиция № 1:  

„Рехабилитация на уличната мрежа в  с. Смилян, община Смолян“. 

„БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2459
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Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, представен от участника и предвиденото за изпълнение на 

поръчката трето лице - подизпълнител, на чиито капацитет участникът се позовава – 

„ГЕОландс“ ЕООД с ЕИК: 200033237, и Декларация от „ГЕОландс“ ЕООД за съгласие за 

участие като подизпълнител, като поради неприложимостта им не са представени 

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за 

създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1 и 3 от Раздел III „Изисквания към участниците – 

критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи от II група (строежи от 

транспортната инфраструктура), IV категория (строежи по чл.137, ал.1, 

т.4, буква „а” от Закона за устройство на територията – частни пътища, 

улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към 

тях) съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя - в Част ІV, раздел А, т.1 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя, с което е удостоверил своята 
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годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за 

което и от комисията е извършена справка в Централния професионален 

регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на 

строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на 

следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) – от II група 

(строежи от транспортната инфраструктура), строежи от I до IV 

категория съгласно Удостоверение №  II - TV 004797); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 (пет) години от датата на 

подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности, свързани 

с изграждане (ново строителство), рехабилитация, реконструкция и/или 

ремонт на път/ища и/или улица/и (или еквивалентен/ни строителен/ни 

обект/и), с обща площ на изпълнения/те път/ища и/или улица/и (или 

еквивалентен/ни строителен/ни обект/и) минимум 5 000 м2 /пет хиляди 

квадратни метра/ – в Част ІV, раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит 

при осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези 

по поръчката, свързани с: Рехабилитация на общински пътища в Община 

Белене с обети, както следва: Обект 1: PVN1003-ІІІ-5202-Деков-Белене/ 

ХТК-Белене (до кръстовището на продължението на ул. Фердинанд 

Дечев с пътя) - 4.882км. с габарит от 10.50м. до 11м; Обект 2: 

PVN1004/PVN 1005, Белене-АЕЦ Белене/ -ЗМК- 2.635км. с габарит от 8м. 

до 9м; и Обект 3: PVN1001 ІІ-52-Ореш-Деков/Татари –Петокладенци/ 

PVN2122- 6,305км. с габарит от 8м, при което в периода от 13.11.2014 г. 

до 13.11.2015 г. за Община Белене е изпълнена рехабилитация на пътища 

с обща площ над 5 000 кв. м (обща дължина на изпълненото СМР - 13.822 

км; Земни работи - 5 509 м3; Фрезоване - 18 344 м2; Пътни работи 

(трошен камък) - 10 872 м3; Асфалтови работи – 26 959т); 

 Доказал е чрез позоваване на капацитета на трето лице, подизпълнител, 

че е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на 

офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: услуга/и по инвестиционно проектиране във фаза 

технически и/или работен проект за изпълнение на строителство, 

свързано с изграждане (ново строителство), рехабилитация, 

реконструкция и/или ремонт на път/ища и/или улица/и (или 

еквивалентен/ни строителен/ни обект/и), с обща площ на 

проектирания/ата/ите път/ища и/или улица/и (или еквивалентен/ни 

строителен/ни обект/и) минимум 5 000 м2 /пет хиляди квадратни метра/ – 

в Част ІV, раздел В, т.1б от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) участникът чрез предвиденото от него за 

изпълнението на поръчката трето лице – подизпълнител, е декларирал 

опит при изпълнението на услуги с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, свързани с: Изготвяне на технически проект 

за обект: Реконструкция на улици в с. Долно Съдиево и с. Златоустово, 

Община Маджарово, при което на 28.04.2018 г. за Община Маджарово са 

проектирани улици с обща площ от 10 991 кв. м. 

Забележка: Разпоредбата на чл. 65, ал. 2 от ЗОП дава възможност да 

се използва капацитета на трето лице, включително подизпълнител, за 

доказване на съответствието с критериите, свързани с професионална 

компетентност и опит за изпълнение на поръчката, като 

http://register.ksb.bg/
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необходимото условие е това трето лице, включително подизпълнител, 

да участва в изпълнението на частта от поръчката, за която е 

необходим този капацитет (в посочения смисъл е Решение № 2508 от 

27.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13852/2017 г., IV отделение); 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява 

строителството, включващ минимум четирима специалисти, както 

следва: Технически ръководител на обекта, Инженер „Пътно/транспортно 

строителство“, Координатор по здравословни и безопасни условия на 

труд и Специалист по контрола на качеството - в Част ІV, раздел В, т.2 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал данни за техническите лица при извършване на 

строителството, включително тези, отговарящи за контрола на 

качеството, като е индивидуализирал поименно предвидения за 

изпълнение на строителството ръководен състав и е представил подробна 

информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на 

възложителя; 

 Доказал е чрез позоваване на капацитета на трето лице, подизпълнител, 

че разполага с проектантски екип за изпълнение на поръчката, включващ 

минимум двама специалисти, както следва: Проектант 

„Транспортно/пътно строителство и Проектант „Геодезия“ - в Част ІV, 

раздел В, т.6 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът чрез предвиденото от него за изпълнението на 

поръчката трето лице – подизпълнител, е декларирал данни за 

проектантите при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал 

поименно предвидения за изпълнение на поръчката проектантски състав 

и е представил подробна информация за притежавана от всеки 

специалист образователна и професионална квалификация в съответствие 

с изискванията на възложителя (за което и от комисията е извършена 

справка в Регистъра на инженерите с пълна проектантска право-

способност при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране 

- http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf). 

Забележка: Разпоредбата на чл. 65, ал. 2 от ЗОП дава възможност да 

се използва капацитета на трето лице, включително подизпълнител, за 

доказване на съответствието с критериите, свързани с професионална 

компетентност и опит за изпълнение на поръчката, като 

необходимото условие е това трето лице, включително подизпълнител, 

да участва в изпълнението на частта от поръчката, за която е 

необходим този капацитет (в посочения смисъл е Решение № 2508 от 

27.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13852/2017 г., IV отделение); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, включващ: багер 

с челен товарач, самосвали (2 бр.), фреза за фрезоване на асфалтови 

настилки, асфалтополагаща машина, валяк и фугорезачка – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е посочил данни за разполагаемост с 

инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които ще 

бъдат на негово разположение за изпълнение на договора в съответствие 

с изискванията на възложителя; 

 С представения от „ГЕОландс“ ЕООД Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за предвиденото от участника за изпълнението на поръчката трето 

лице – подизпълнител, e удостоверено: 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf
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 Съответствието на подизпълнителя с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като подизпълнителят изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

подизпълнителя не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като подизпълнителят изрично е посочил в Част III, Раздел Г от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Подизпълнителят е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на 

подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези 

на поръчката, а именно: услуга/и по инвестиционно проектиране във фаза 

технически и/или работен проект за изпълнение на строителство, свързано с 

изграждане (ново строителство), рехабилитация, реконструкция и/или ремонт на 

път/ища и/или улица/и (или еквивалентен/ни строителен/ни обект/и), с обща 

площ на проектирания/ата/ите път/ища и/или улица/и (или еквивалентен/ни 

строителен/ни обект/и) минимум 5 000 м2 /пет хиляди квадратни метра/ – в Част 

ІV, раздел В, т.1б от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) подизпълнителят е декларирал опит при изпълнението на услуги с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, свързани с: 

Изготвяне на технически проект за обект: Реконструкция на улици в с. Долно 

Съдиево и с. Златоустово, Община Маджарово, при което на 28.04.2018 г. за 

Община Маджарово са проектирани улици с обща площ от 10 991 кв. м; 

 Подизпълнителят разполага с проектантски екип за изпълнение на поръчката, 

включващ минимум двама специалисти, както следва: Проектант 

„Транспортно/пътно строителство и Проектант „Геодезия“ - в Част ІV, раздел В, 

т.6 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

подизпълнителят е декларирал данни за проектантите при изпълнение на 

поръчката, като е индивидуализирал поименно предвидения за изпълнение на 

поръчката проектантски състав и е представил подробна информация за 

притежавана от всеки специалист образователна и професионална квалификация 

в съответствие с изискванията на възложителя (за което и от комисията е 

извършена справка в Регистъра на инженерите с пълна проектантска право-

способност при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf). 

 С представената от участника Декларация за съгласие за участие като подизпълнител са 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf
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представени доказателства за поетите от третото лице – подизпълнител задължения. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

Обособена позиция № 2:  

„Рехабилитация на уличната мрежа в  гр. Смолян, община Смолян“. 

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1 и 3 от Раздел III „Изисквания към участниците – 
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критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи от II група (строежи от 

транспортната инфраструктура), IV категория (строежи по чл.137, ал.1, 

т.4, буква „а” от Закона за устройство на територията – частни пътища, 

улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към 

тях) съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя - в Част ІV, раздел А, т.1 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за 

което и от комисията е извършена справка в Централния професионален 

регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на 

строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на 

следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) – от II група 

(строежи от транспортната инфраструктура), строежи от I до IV 

категория съгласно Удостоверение №  II - TV 005499); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 (пет) години от датата на 

подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности, свързани 

с изграждане (ново строителство), рехабилитация, реконструкция и/или 

ремонт на път/ища и/или улица/и (или еквивалентен/ни строителен/ни 

обект/и), с обща площ на изпълнения/те път/ища и/или улица/и (или 

еквивалентен/ни строителен/ни обект/и) минимум 5 000 м2 /пет хиляди 

квадратни метра/ – в Част ІV, раздел В, т.1а от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит 

при осъществяване на строителни дейности, идентични и сходни с тези 

по поръчката, свързани с: „Извършване на инженеринг в рамките на 

проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за 

икономическо развитие“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за обект 

„Реконструкция на улица „Иван Момчилов“ между о.т.900 и о.т.856 по 

ПУП на ИПЗ на гр. Г. Оряховица“, при което в периода от 20.11.2017 до 

07.06.2018 г. за община Горна Оряховица е изпълнил реконструкция на 

улица с обща площ от 14 170 кв. м; 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на 

подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката, а именно: услуга/и по инвестиционно проектиране 

във фаза технически и/или работен проект за изпълнение на 

строителство, свързано с изграждане (ново строителство), рехабилитация, 

реконструкция и/или ремонт на път/ища и/или улица/и (или 

еквивалентен/ни строителен/ни обект/и), с обща площ на 

проектирания/ата/ите път/ища и/или улица/и (или еквивалентен/ни 

строителен/ни обект/и) минимум 5 000 м2 /пет хиляди квадратни метра/ – 

в Част ІV, раздел В, т.1б от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал опит при изпълнението на 

услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, 

свързани с: „Извършване на инженеринг в рамките на проект 

http://register.ksb.bg/
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BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за 

икономическо развитие“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за обект 

„Реконструкция на улица „Иван Момчилов“ между о.т.900 и о.т.856 по 

ПУП на ИПЗ на гр. Г. Оряховица“, при което в периода от 11.08.2017 г. 

до 13.08.2017 г. за община Горна Оряховица е проектирал във фаза 

технически проект улица с обща площ от 14 170 кв. м; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява 

строителството, включващ минимум четирима специалисти, както 

следва: Технически ръководител на обекта, Инженер „Пътно/транспортно 

строителство“, Координатор по здравословни и безопасни условия на 

труд и Специалист по контрола на качеството - в Част ІV, раздел В, т.2 от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал данни за техническите лица при извършване на 

строителството, включително тези, отговарящи за контрола на 

качеството, като е индивидуализирал поименно предвидения за 

изпълнение на строителството ръководен състав и е представил подробна 

информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на 

възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип за изпълнение на поръчката, 

включващ минимум двама специалисти, както следва: Проектант 

„Транспортно/пътно строителство и Проектант „Геодезия“ - в Част ІV, 

раздел В, т.6 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за проектантите при 

изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно 

предвидения за изпълнение на поръчката проектантски състав и е 

представил подробна информация за притежавана от всеки специалист 

образователна и професионална квалификация в съответствие с 

изискванията на възложителя (за което и от комисията е извършена 

справка в Регистъра на инженерите с пълна проектантска право-

способност при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране 

- http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, включващ: багер 

с челен товарач, самосвали (2 бр.), фреза за фрезоване на асфалтови 

настилки, асфалтополагаща машина, валяк и фугорезачка – в Част ІV, 

раздел В, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е посочил данни за разполагаемост с 

инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които ще 

бъдат на негово разположение за изпълнение на договора в съответствие 

с изискванията на възложителя; 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf
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 2. При извършването на предварителния подбор не се установи необходимост от 

искане на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените 

данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

 3. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на 

участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи. 

 

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

в това число в Търговския регистър при Агенция по вписванията към министъра на 

правосъдието - http://brra.bg/, в Централния професионален регистър на строителя при 

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален 

регистър на строителя към Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, и в 

Регистъра на инженерите (проектантите) с пълна проектантска правоспособност при 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf, комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска до разглеждане на техническите 

предложения в подадените оферти следните участници по обособени позиции: 

 

1. Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на уличната мрежа в  с. Смилян, 

община Смолян“:  

„БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД. 

 

2. Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на уличната мрежа в  гр. Смолян, 

община Смолян“: 

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД. 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 17.12.2018 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

инж. Васка Караджова /подпис/* 

 

 

Членове Златко Карамучев /подпис/* Стефка Росенова/подпис/* 

 

 

Дата: 18.01.2019 г.   Утвърдил: /подпис и печат/* 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

   Кмет на община Смолян  

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат 

от възложителя, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с 

чл.2 и  чл. 23 от Закона за защита на личните данни. 

 

http://brra.bg/
http://register.ksb.bg/
http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_30.08.2018.pdf

