
ПРОТОКОЛ № 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 09.04.2019 г., в 11,00 часа, в изпълнение на Заповед № 215/ 09.04.2019 г., издадена от 

Александър Александров - кмет на Община Ружинци- Възложител на обществена поръчка за 

строителство с предмет „Реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за 

детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле“- втори етап, комисия в състав:  

Председател: Евтим Евтимов – Директор «СА» в община Ружинци; 

Членове:  1. Василка Янчева – Главен счетоводител в община Ружинци; 

                 2. инж. Алексей Борисов - Главен инженер в Община Ружинци, 

                             3. Виктория Розалинова – Младши специалист «Юридически консултант и 

архив» в община Ружинци; 

                             4. Александър Велков – 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). 
проведе заседание за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, представени 

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

„Реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-

ІV-214/, с. Бело поле“- втори етап. 

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава, 

правилата за работа на комисията и правата на членовете й по чл.52 от ППЗОП. 

Получени са 2 /два/ броя оферти, предадени на председателя на комисията с протокол по 

чл.48, ал. 6 от ППЗОП. Протоколът се подписа от предаващото лице – Сиана Антова и от 

председателя на комисията. 

Комисията констатира, че опаковките на участниците - постъпилите предложения са 

представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

ППЗОП, като към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 

определено за подаване на оферти не са регистрирани чакащи лица. При приемане на офертите, 

същите са регистрирани в регистъра при деловодството на Община Ружинци, като върху 

опаковките е отбелязан входящ номер, датата и часът на получаването. Офертите са представени 

в запечатани, непрозрачни пликове и с ненарушена цялост. Върху плика участниците са 

посочили необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Протокол на постъпилите 

оферти, а именно: 

Участник № 1 – Оферта № 1125/ 08.04.2019 г., постъпила в 10,10 ч. – „ИЗОСТРОЙ-ВД“ 

ЕООД, гр. Видин, ул. „Екзарх Йосиф I“ № 103. 

Участник № 2 – Оферта № 1147/ 08.04.2019 г., постъпила в 16,00 ч. – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД, гр. София, бул. „Граф Игнатиев“ № 13, вх. Б, офис 13. 

След като се запознаха с протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП и описаните в него 

участници, членовете на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл. 

103, ал.2 от Закона за обществените поръчки. Нито един от членовете на комисията не си направи 

самоотвод. 

На публичното отваряне на офертите не присъства представител на участниците, не 

присъстват и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията пристъпи към отварянето на опаковките и проверка на съдържанието на всяка 

една от офертите по реда на тяхното постъпване. При отварянето на офертите, комисията 

стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от ППЗОП. 



 

Участник № 1 – „ИЗОСТРОЙ-ВД“ ЕООД, гр. Видин, ул. „Екзарх Йосиф I“ № 103, с 

оферта вх. № 1125/ 08.04.2019 г. 

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост, установи се наличието на документите по чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, както 

и наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.   

Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката на участника и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.  

Тримата членове на комисията подписаха Техническото предложение и плика  с  надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника.  

 

Участник № 2 – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД, гр. София, бул. „Граф 

Игнатиев“ № 13, вх. Б, офис 13, с оферта вх. № 1147/ 08.04.2019 г. 

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост, установи се наличието на документите по чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, както 

и наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.   

Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката на участника и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.  

Тримата членове на комисията подписаха Техническото предложение и плика  с  надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника.  

 

След извършените действия, в 11,35 часа приключи публичната част от заседанието на 

комисията.  

На следващите си закрити заседания, проведени в периода от 09.04.2019г. до 10.05.2019 г. 

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 изискванията за представяне на допълнителни 

документи/ информация. 

 

В ПРОЦЕСА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА БЕ УСТАНОВЕНО СЛЕДНОТО: 

 

 

Участник № 1 – „ИЗОСТРОЙ-ВД“ ЕООД, гр. Видин, ул. „Екзарх Йосиф I“ № 103, с 

оферта вх. № 1125/ 08.04.2019 г. 

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: 



Участника е представил електронен ЕЕДОП на оптичен носител, подписан с електронен 

подпис съгласно изискванията. 

1. В представения от участника ЕЕДОП в част ІV, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 6, участника е посочил техническите лица за изпълнение на предмета на 

поръчката.  

1.1. За лицето, което ще изпълнява функциите на Специалист – контрол на качеството, 

а именно Ивайло Тодоров е посочено, че притежава удостоверение № 05482 от 12.12.2018 г. за 

Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд 

съобразно изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г., което не съответства на 

изискваното за заемане на тази позицията в екипа. 

От така направено от участника описание на удостоверението, което притежава посочения 

от него специалист - контрола на качеството, комисията счита, че предложения експерт не 

отговаря на изискването на Възложителя, а именно „да притежава валидно удостоверение/ 

сертификат за преминат курс за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за 

безопасност или еквивалентно“. 

 

1.2. За лицето, което ще изпълнява Длъжностно лице по безопасност и здраве в 

строителството, а именно Иванчо Тодоров е посочено, че притежава удостоверение № 05407 от 

12.12.2018 г. за Контрол на качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на 

влаганите строителни продукти, което не съответства на изискваното за заемане на тази 

позицията в екипа. 

От така направено от участника описание на удостоверението, което притежава 

посоченото от него Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, комисията счита, 

че предложения експерт не отговаря на изискването на Възложителя, а именно „да притежаващ 

валидно удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-

07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж 

на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд или еквивалентно“. 

     Останалата информация в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 8 и 

9 от ППЗОП, Комисията определя на участника „ИЗОСТРОЙ-ВД“ ЕООД, гр. Видин срок до 5 

(пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол да представи  

допълнително нов ЕЕДОП в електронен вид, на оптичен носител подписан електронен подпис  

и/или други документи/ако е приложимо/, с променена и/или допълнена информация, във връзка 

с констатациите по-горе, за доказване съответствието с изискванията на Възложителя.  

Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му 

предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на 

документи. 

 

Участник № 2 – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД, гр. София, бул. „Граф 

Игнатиев“ № 13, вх. Б, офис 13, с оферта вх. № 1147/ 08.04.2019 г. 

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: 

Участника е представил електронен ЕЕДОП на оптичен носител, подписан с електронен 

подпис съгласно изискванията. 



1. Участникът не е използвал образеца на ЕЕДОП, приложен в преписката на 

обществената поръчка в XML-формат, който е създаден от Възложителя с маркиране на 

полетата, касаещи изискванията за личното състояние и критериите за подбор.  

1.1. В попълнения от лицето по чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП еЕЕДОП в Част I липсват 

предоставените от Възложителя данни, идентифициращи поръчката относно: 

- Номер на обявлението в ОВ S; 

- Номер на публикацията в РОП; 

 

2. В представения от участника ЕЕДОП в раздел В: „Технически и професионални 

способности“- Технически лица или органи, които ще извършат строителството, участника е 

посочил техническите лица за изпълнение на предмета на поръчката. 

2.1. За лицето, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител на обекта, а 

именно инж.Красимир Костов е посочено „опит като технически ръководител-12 години“, без да 

е описан подробно трудовия стаж на лицето, месторабота, период, длъжност. 

Комисията не може да определи по безспорен начин от така представената информация 

дали предложения за Технически ръководител – инж.Красимир Костов отговаря на изискванията 

на възложителя, а именно да има Трудов стаж по специалността – минимум 3 години.  

     Останалата информация в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 8 и 

9 от ППЗОП, Комисията определя на участника „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, гр. 

София срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол да 

представи  допълнително нов ЕЕДОП в електронен вид, на оптичен носител подписан с 

електронен подпис  и/или други документи/ако е приложимо/, с променена и/или допълнена 

информация, във връзка с констатациите по-горе, за доказване съответствието с изискванията на 

Възложителя.  

 

Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му 

предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на 

документи. 

Въз основа на горното, комисията взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията установи нередовност на информацията и 

липси, съгласно посоченото по-горе, поради което реши настоящия протокол по чл.54, ал.7 от 

ППЗОП следва да се изпрати с придружително писмо, подписано от председателя на комисията 

на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се предоставя на участниците срок до 5 /пет/ работни 

дни от получаването на протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП участниците, по отношение на които 

е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов 

еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Комисията 

напомня, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП няма да разглежда техническите предложения 

на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор.   



Допълнителните документи следва да бъдат представени в Община Ружинци, с адрес 

с.Ружинци, ул. „Георги Дмитров“ № 31, като върху опаковката, участникът посочва: 

„Допълнителни документи към оферта за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„Реконструкция и пристрояване на сграда 

общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле“- втори етап“, име на 

участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс или електронен адрес. 

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на 

получаването на допълнително изисканите от комисията документи. Комисията възлага на 

председателя да свика следващото заседание след получаването на допълнително изисканите 

документи и/или след изтичане на срока за представянето им, видно от доказателствата за 

получаване на протокола. 

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

от ППЗОП и същият се подписа на 10.05.2019 г.  

 

 

КОМИСИЯ: 

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

 

 

Членове: 

1. …………п………. /В. Янчева/  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). 


