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П Р О Т О К О Л  № 1  

На основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.104, ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.7 от ППЗОП 

 

На 05.04.2019 г., в изпълнение на Заповед № 204/05.04.2019 г. на Кмета на Община 

Ружинци от 11:00 часа в сградата на Община Ружинци, заседателна зала, комисия в състав: 

Председател: ЕвтимЕвтимов – Директор «СА» в община Ружинци 

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни). 

Членове:  

1.  ВасилкаЯнчева – Директор «ОА» в община Ружинци; 

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни). 

2.  инж. АлексейБорисов - Главен инженер в Община Ружинци, 

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни). 

3.  ВикторияРозалинова – Младши специалист «Юридически консултант 

и архив» в община Ружинци; 

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни). 

4.  АлександърВелков – Главен специалист «СС и ОС» в община 

Ружинци 

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни). 

 

Започна работа със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени 

от участниците в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Основен ремонт на част от път VID 2161 /I-1, Ружинци – Белотинци/ - Черно поле – 

Буковец от км. 0+010 до км. 9+000“ 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и 

правилата за работа на комисията. 

На публичното отваряне на офертите присъстваха следните представители на 

участниците в процедурата: 

1. АлександърВелков – представител на Инфракънстракшън ЕАД 

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679  

(Общ Регламент относно защитата на данни). 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на средствата за 

масово осведомяване. 

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което беше съставен 

протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който беше подписан от предаващото лице и от 

председателя на комисията. 
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Комисията констатира, че в Община Ружинци за участие в процедурата са представени 3 

(три) оферти. При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра на община 

Ружинци за получени оферти за участие в процедурата. Върху пликовете са отбелязани 

входящият номер, датата и часа на получаването им. 

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на 

подадените оферти, а именно: 

Участник № 1 - „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин, бул. „Панония“ № 1Б. Оферта, 

постъпила на 04.04.2019 г., в 09:48 ч., с Вх. № 1092; 

Участник № 2 - „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД, гр. София, ул. „Партений Нишавски“ 

№ 4, ет. 2, офис 17. Оферта, постъпила на 04.04.2019 г., в 15:30 ч., с Вх. № 1098; 

Участник № 3 - „КИД ПЛЮС” ЕООД, гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II“ № 10/Д. Оферта, 

постъпила на 04.04.2019 г., постъпила в 15:45 ч., с Вх. № 1099; 

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници, 

членовете на комисията, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП попълниха декларации по чл. 103, 

ал. 2 от ЗОП. 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки участник е 

посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и проверка 

на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно спазваше реда, указан в 

разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП. 

Участник № 1 - „ПСТ ВИДИН“ ЕООД”, гр.София 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника, като предложи на присъстващия представител на 

участника „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД,  гр.София да положи подписи, той подписа първата 

страница от техническото предложение и се отказа от предоставеното право да подписва 

последващите страници на техничиското предложение и плака с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участника. 

Участник № 2 - „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД,  гр.София 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. 
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Участник № 3 - „КИД ПЛЮС” ЕООД, гр. Видин 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника, като предложи на присъстващия представител на 

участника „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД,  гр.София да положи подписи, той се отказа от 

предоставеното право.  

След извършените действия по отваряне, оповестяване и подписване приключи 

публичното заседание на комисията по отваряне на офертите. 

На следващите си закрити заседания, проведени в периода от 05.04.2019г. до 14.05.2019г. 

комисията разгледа документите за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с 

предварително поставените от възложителя условия. 

В настоящия Протокол Комисията установява липси, неточности, несъответствия, 

които отразява за всяка отделна оферта, като не изписва документи, факти и/или 

обстоятелства. които е счела за съответстващи на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и в този смисъл липсата на констатации 

за определена оферта следва да се приема като обстоятелство, че подалият я участник 

отговаря на изискваниятакъм личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и неговото техническо предложение ще бъде разгледано и оценено. 

Комисията обръща внимание на участниците, за които са установени липси, 

пропуски,несъответствия във връзка с изискванията на Възложителя, да се запознаят с 

настоящия Протокол в цялост, с оглед съобразяване с изискваниятаза представяне на 

допълнителни документи/ информация. 

 
В ПРОЦЕСА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА БЕ УСТАНОВЕНО СЛЕДНОТО: 

 

Участник № 1 - „ПСТ ВИДИН“ ЕООД”,  гр.София 

 При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следното: 

Всички изискуеми от закона и Възложителя документи, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор са представени от участника и съответстват напълно на нормативните 

изисквания и изискванията на Възложителя. 

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални 

изисквания за годност, за финансово и икономическо съсояние и за технически и професионални 

възможности.  

С оглед на изложеното, комисията единодушно приема, че документите на Участника 

съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критерии за подбор, поставени 



4 

 

от Възложителя в настоящата обществена поръчка.  

Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, Комисията 

ДОПУСКА участника „ПСТ ВИДИН“ ЕООД до разглеждане на техническото предложение. 

 

Участник №2  - „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД,  гр.София 

 При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следното: 

1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние,  поле 

Застрахователна полица за риск „професионална отговороност”, участникът е 

декларирал сума, номер и валидност на сключената застраховка, но липсва 

информация във връзка с обхвата на притежаваната застраховка.  

Същевременно  Възложителят в Раздел IV. – Изисквания към участниците, т.4.4. - 

Критерии за подбор към финансовото и икономическото състояние на участниците, 

т.4.4.2 от Документацията за обществената поръчка е поставил изискване за 

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като 

посочи застрахователната сума на съответната сключена застраховка 

„Професионална отговорност“, дейността, която е предмет на застраховане, 

както и номер и валидност на застраховката. 

2. От информацията в представения ЕЕДОП от участника, в Част IV: Критерии за 

подбор, раздел В: Технически и професионални способности,  поле „За поръчки за 

строителство: Извършени строителни дейности от конкретния вид”, не е видно, че 

отговаря на изискването да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от 

датата на подаване на офертата за изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката. Участникът декларира изпълнено строителство на два 

обекта, във връзка с изисуемия опит на участника.  

По отношение на първият деклариран обект не е представена изискуемата 

информация относно категорията на строежа, както и  не са посочени номер и дата на 

акт/протокол или друг документ за приемане на строежа от Възложителя или номер и 

дата на доказателствените документи.  

По отношение на втория деклариран обект не е представена изискуемата информация 

относно вида на изпълненото строителство и категорията на строежа, както и  не са 

посочени номер и дата на акт/протокол или друг документ за приемане на строежа от 

Възложителя или номер и дата на доказателствените документи.  

Предметното изискване е заложено в Раздел IV. – Изисквания към участниците, т.4.5.- 

Критерии за подбор към техническите и професионални способности на участниците, 

т.4.5.1 от Документацията за обществената поръчка. 

От така представената информация, комисията не може да направи преценка дали 

декларираното строителство попaда в определението за „строителна дейност с 
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предмет, идентичен или сходен“ с предмета на настоящата обществена поръчка, 

следва да се разбира: Строителни дейности от транспортната инфраструктура – 

изпълнение на СМР или СРР – изграждане/ново строителство и/или реконструкция 

и/или рехабилитация и/или основен ремонт на настилки за движение на тежкотоварни 

автомобили и/или вертикална планировка и/или пътища и/или на улици III-та 

категория или по-висока. 

Същевременно в горецитираните точки от Документацията за обществената поръчка 

Възложителят изрично е указал, че участникът следва да посочи информация относно 

„стойността, датата, на която е приключило изпълнението (номер и дата на 

документ за предаване и приемане на строежа или на разрешението за ползване 

или на удостоверението за въвеждане в експлоатация), мястото на изпълнение, 

вида на изпълненото строителството и обекта на строителна интервенция и 

получател (публичен или частен субект). 

Предвид констатацията, освен коректно попълнен ЕЕДОП, на основание чл.67, ал.5 от 

ЗОП, комисията единодушно реши да изиска от участника и документите чрез които 

се доказва информацията посочена в ЕЕДОП, а именно: Списък на строителството 

идентично или сходно предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания.   

 

Участник № 3 - „КИД ПЛЮС” ЕООД, гр.Видин 

 При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка иизисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следното: 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следното: 

Всички изискуеми от закона и Възложителя документи, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор са представени от участника и съответстват напълно на нормативните 

изисквания и изискванията на Възложителя. 

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални 

изисквания за годност, за финансово и икономическо съсояние и за технически и професионални 

възможности.  

С оглед на изложеното, комисията единодушно приема, че документите на Участника 

съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критерии за подбор, поставени 

от Възложителя в настоящата обществена поръчка.  

Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, Комисията 

ДОПУСКА участника „КИД ПЛЮС“ ЕООД до разглеждане на техническото предложение. 
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На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпраща настоящия протокол на всеки 

един от участниците в процедурата и го публикува в „Профила на купувача” и определя срок от 

5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, за представянето документи 

за отстраняване на посочените по-горе несъответствия, ако има такива. 

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е констатирано 

несъответствие или липса на информация, могат да представят нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти. 

Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик, е 

надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в открита процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки с предмет: „Основен ремонт на част от път VID 2161 /I-1, 

Ружинци – Белотинци/ - Черно поле – Буковец от км. 0+010 до км. 9+000“, както следва: и 

изписано наименованието на участника, на адрес с. Ружинци, п.к. 3930, ул. „Г. Димитров” № 31. 

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 

от ППЗОП и същият се подписа на 14.05.2019 г. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………п………… /Е. Евтимов/  

 

 

Членове: 

1. …………п………. /В. Ян    чева/  2. ………п…………./инж. А. Борисов/ 

 

3. ………п…………. /В. Розалинова/ 4. ………п…………./А. Велков/ 

 

 
Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 

(Общ Регламент относно защитата на данни). 
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