ПРОТОКОЛ №1
на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 1-7
от ППЗОП
На 10.05.2019 г., в изпълнение на Заповед № 330/10.05.2019 г. на Кмета на Община Ружинци
от 10.00 часа, в Заседателната зала на Община Ружинци, адрес: с. Ружинци, ул. „Георги
Димитров“ № 31, се събра комисия в състав:
Председател: Евтим Иванов Евтимов – Директор „СА“ в Община Ружинци.
Членове:
1. Василка Янчева Петкова

Главен счетоводител в Община Ружинци

2. инж. Алексей Борисов
Климентов

Главен инженер в Община Ружинци

3. Симеон Огнянов Бончев

Външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от
ЗОП, с уникален номер ВЕ-34, квалификация: Юрист

4. инж. Албена Николова
Станева

Външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от
ЗОП, с уникален номер ВЕ-90, квалификация: Строителен
инженер, специалност „ВиК“

със задача: да получи, отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от
участниците в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:
„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и изграждане
на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци,
община Ружинци” по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната
водопроводна мрежа на село Бело поле”
Обособена позиция № 2: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната
водопроводна мрежа на село Ружинци”.
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. Марян Димитров – представител на „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, гр. София.
2. Валентин Кръстев - представител на „КК-РУЖИНЦИ“ ДЗЗД, гр. София.
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.

Комисията констатира, че в деловодството на Община Ружинци за участие в процедурата са
представени 5 (пет) оферти. При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра
при деловодството на Община Ружинци, 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 – „КК-РУЖИНЦИ“ ДЗЗД, гр. София с оферта, постъпила на
08.05.2019 г., в 14:48 часа, с Вх. № 1734. Офертата е подадена за Обособена позиция № 2.
Участник № 2 – „КК-БЕЛО ПОЛЕ“ ДЗЗД, гр. София с оферта, постъпила на
08.05.2019 г., в 14:49 часа, с Вх. № 1735. Офертата е подадена за Обособена позиция № 1.
Участник № 3 – „ПСТ РУЖИНЦИ 2019“ ДЗЗД, гр. София с оферта, постъпила на
09.05.2019 г., в 13:45 часа, с Вх. № 1758. Офертата е подадена за Обособени позиции № 1 и 2.
Участник № 4 – КОНСОРЦИУМ „ПСП-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ДЗЗД, гр.
София с оферта, постъпила на 09.05.2019 г., в 14:40 часа, с Вх. № 1771. Офертата е подадена
за Обособена позиция № 2.
Участник № 5 – „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, гр. София с оферта, постъпила
на 09.05.2019 г., в 16:50 часа, с Вх. № 1776. Офертата е подадена за Обособени позиции № 1
и 2.
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 – „КК-РУЖИНЦИ“ ДЗЗД, гр. София
Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 2
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 е с ненарушена цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови
параметри“ и техническото предложение бяха подписани и от представител на участниците.
Участник № 2 – „КК-БЕЛО ПОЛЕ“ ДЗЗД, гр. София
Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1
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 е с ненарушена цялост.
2

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови
параметри“ и техническото предложение бяха подписани и от представител на участниците.
Участник № 3 – „ПСТ РУЖИНЦИ 2019“ ДЗЗД, гр. София
Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 1 и 2
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 отделни запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните обособени
позиции, които са с ненарушена цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри“ по двете обособени позиции. Пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри“ бяха подписани и от представител на участниците.
Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и
техническите предложения, но същите отказаха.
Участник № 4 – КОНСОРЦИУМ „ПСП-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ДЗЗД, гр. София
Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 2
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 е с ненарушена цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови
параметри“ беше подписан и от представител на участниците. Комисията предложи на
присъстващите представители на участниците да подпишат и техническото предложение, но
същите отказаха.
Участник № 5 – „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, гр. София
Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 1 и 2
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 отделни запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните обособени
позиции, които са с ненарушена цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри“ по двете обособени позиции. Пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри“ и техническите предложения бяха подписани и от
представител на участниците.
След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП приключи публичното заседание
на комисията по отваряне на офертите.
В закрити заседания, комисията продължи своята работа с разглеждане на документите за
лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от
възложителя условия.
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В процеса на работа на комисията бе установено следното:
Участник № 1 – „КК-РУЖИНЦИ“ ДЗЗД, гр. София
Участникът е обединение, в състава на което са включени „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр.
София и „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин.
Обособена позиция № 2
Цялата изискуема от закона и възложителя информация, свързана с личното състояние и
критериите за подбор, е представена от участника и съответства 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 състояние и за технически и
професионални възможности по обособената позиция.
С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника
съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя по обособената позиция.
Участник № 2 – „КК-БЕЛО ПОЛЕ“ ДЗЗД, гр. София
Участникът е обединение, в състава на което са включени „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр.
София и „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин.
Обособена позиция № 1
Цялата изискуема от закона и възложителя информация, свързана с личното състояние и
критериите за подбор, е представена от участника и съответства 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 състояние и за технически и
професионални възможности по обособената позиция.
С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника
съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя по обособената позиция.
Участник № 3 – „ПСТ РУЖИНЦИ 2019“ ДЗЗД, гр. София
Участникът е обединение, в състава на което са включени „ПСТ ГРУП“ ЕАД, гр. София,
„ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин и „ПСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. София.
Обособени позиции № 1 и 2
1. От информацията в представените ЕЕДОП от „ПСТ РУЖИНЦИ 2019“ ДЗЗД, гр. София и
„ПСТ ГРУП“ ЕАД, гр. София, в част IV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и
професионални способности“, т. 6, по отношение лицето, предложено за „Технически
ръководител“, не е видно, че отговаря на изискването да има участие като „технически
ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка.
Възложителят изрично е указал, че под обект с предмет, сходен на предмета на обществената

4

поръчка, следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или
реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи
Същевременно, по отношение лицето е декларирано участие в 2 изпълнени строителства
(„Канализация на село Стоб – основна част от мрежата“ и „Разширяване на съществуващата
междуселищна водоснабдителна инфраструктура в Община Кочериново“).
По отношение на първото строителство, комисията единодушно реши, че то не попада в
определението на възложителя за обект с предмет, сходен на предмета на поръчката, тъй
като се отнася за строителни дейности по канализационна мрежа, а не водопроводна.
По отношение на второто строителство - от представената информация не е видно че
изпълнените строително-монтажни работи по водопровод, представляват изграждане и/или
реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи.
Предметното изискване е заложено в т. 4.5.2, раздел 4.5 „Критерии за подбор към
техническите и професионални способности на участниците“ от документацията за
обществената поръчка.
2. Представения ЕЕДОП от „ПСТ РУЖИНЦИ 2019“ ДЗЗД, гр. София е подписан с
електронен подпис от представляващия обединението – Камен Кичев. Видно от
информацията в офертата на участника Божидар Георгиев е упълномощен да представлява
представляващия обединението. На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Божидар Георгиев
също трябва да декларира част от обстоятелствата, съдържащи се в ЕЕДОП. Комисията
обръща внимание, че участникът може да представи нов ЕЕДОП за „ПСТ РУЖИНЦИ 2019“
ДЗЗД, гр. София, който да бъде цифрово подписан и от пълномощника Божидар Георгиев
или ако декларираните в ЕЕДОП обстоятелства се различават от тези декларирани за лицето
Камен Кичев, то следва да се представи отделен ЕЕДОП, подписан от пълномощника
Божидар Георгиев.
3. Представения ЕЕДОП от „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин е подписан с електронен
подпис от управителя – Иво Иванов. От извършената служебна проверка в Търговски
регистър по ЕИК на дружеството се установи, че едноличен собственик на капитала на
дружеството е „ПСТ ГРУП“ ЕАД, гр. София. На основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП,
„ПСТ ГРУП“ ЕАД, гр. София (чрез представляващото го лице) също попада в кръга на
лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, т.е. трябва да декларира част от
обстоятелствата, съдържащи се в ЕЕДОП. Комисията обръща внимание, че участникът може
да представи нов ЕЕДОП за „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин, който да бъде цифрово
подписан и от едноличния собственик на капитала „ПСТ ГРУП“ ЕАД, гр. София (чрез
представляващото го лице) или ако декларираните в ЕЕДОП обстоятелства се различават от
тези декларирани за лицето Иво Иванов, то следва да се представи отделен ЕЕДОП,
подписан от „ПСТ ГРУП“ ЕАД, гр. София (чрез представляващото го лице).
4. Представения ЕЕДОП от „ПСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. София е подписан с електронен
подпис от управителя – Иван Димитриев. От извършената служебна проверка в Търговски
регистър по ЕИК на дружеството се установи, че едноличен собственик на капитала на
дружеството е „ПСТ ГРУП“ ЕАД, гр. София. На основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП,
„ПСТ ГРУП“ ЕАД, гр. София (чрез представляващото го лице) също попада в кръга на
лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, т.е. трябва да декларира част от
обстоятелствата, съдържащи се в ЕЕДОП. Комисията обръща внимание, че участникът може
да представи нов ЕЕДОП за „ПСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. София, който да бъде цифрово
подписан и от едноличния собственик на капитала „ПСТ ГРУП“ ЕАД, гр. София (чрез
представляващото го лице) или ако декларираните в ЕЕДОП обстоятелства се различават от
тези декларирани за лицето Иван Димитриев, то следва да се представи отделен ЕЕДОП,
подписан от „ПСТ ГРУП“ ЕАД, гр. София (чрез представляващото го лице).
5

Участник № 4 – КОНСОРЦИУМ „ПСП-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ДЗЗД, гр. София
Участникът е обединение, в състава на което са включени „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, гр. София и
„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич.
Обособена позиция № 2
1. В представените ЕЕДОП от КОНСОРЦИУМ „ПСП-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ДЗЗД, гр.
София, „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, гр. София и „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич, в част
IV „Критерии за подбор“, б. Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а, не е попълнена
информация относно оборота от строително-монтажни работи, реализиран през последните 3
(три) приключили финансови години. Информацията е необходима за преценката за
съответствието с изискването по т. 4.4.1 от раздел 4.5 „Критерии за подбор към техническите
и професионални способности на участниците“ от документацията за обществената поръчка.
В поставеното изискване в т. 4.4.1, възложителят изрично е указал на участниците, че
декларирането на съответствие с поставеното изискване става, като се попълва част IV,
раздел Б, т.2a от ЕЕДОП.
В представените ЕЕДОП от КОНСОРЦИУМ „ПСП-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ДЗЗД, гр.
София, „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, гр. София и „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич, в част
IV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, е попълнена т.
1а, в която се декларира информация относно общия оборот на участника.
2. От информацията в представените ЕЕДОП от КОНСОРЦИУМ „ПСП-ПЪТНО
СТРОИТЕЛСТВО“ ДЗЗД, гр. София и „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, гр. София, в част IV „Критерии
за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 6, по отношение лицето,
предложено за „Ръководител на обекта“, не е видно, че отговаря на изискването да участие,
като „ръководител или зам. ръководител на обект” на минимум 1 обект с предмет, сходен на
предмета на обществената поръчка. Възложителят изрично е указал, че под обект с предмет,
сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира строително-монтажни
работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни
мрежи
Същевременно, по отношение лицето е декларирано участие в 1 изпълнено строителство
(„Извършване на строителни и монтажни работи на обект: Външен водопровод за с.
Могилица, община Смолян“). По отношение на декларираното строителство - от
представената информация не е видно че изпълнените строително-монтажни работи по
водопровод, представляват изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на
водопроводни мрежи.
Предметното изискване е заложено в т. 4.5.2, раздел 4.5 „Критерии за подбор към
техническите и професионални способности на участниците“ от документацията за
обществената поръчка.
3. От информацията в представените ЕЕДОП от КОНСОРЦИУМ „ПСП-ПЪТНО
СТРОИТЕЛСТВО“ ДЗЗД, гр. София и „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, гр. София, в част IV „Критерии
за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 6, по отношение лицето,
предложено за „Технически ръководител“, не е видно, че отговаря на изискването да има
участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета
на обществената поръчка. Възложителят изрично е указал, че под обект с предмет, сходен на
предмета на обществената поръчка, следва да се разбира строително-монтажни работи в
областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи
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Същевременно, по отношение лицето е декларирано участие в 1 изпълнено строителство
(„Извършване на строителни и монтажни работи на обект: Външен водопровод за с.
Могилица, община Смолян“). По отношение на декларираното строителство - от
представената информация не е видно че изпълнените строително-монтажни работи по
водопровод, представляват изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на
водопроводни мрежи.
Предметното изискване е заложено в т. 4.5.2, раздел 4.5 „Критерии за подбор към
техническите и професионални способности на участниците“ от документацията за
обществената поръчка.
4. Представения ЕЕДОП от „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, гр. София е подписан с електронен подпис
от управителя – Юлиан Димов. От извършената служебна проверка в Търговски регистър по
ЕИК на дружеството се установи, че едноличен собственик на капитала на дружеството е
„ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ ЕООД, гр. София. На
основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ“ ЕООД, гр. София (чрез представляващото го лице) също попада в кръга на
лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, т.е. трябва да декларира част от
обстоятелствата, съдържащи се в ЕЕДОП. Комисията обръща внимание, че участникът може
да представи нов ЕЕДОП за „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, гр. София, който да бъде цифрово подписан
и от едноличния собственик на капитала „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ“ ЕООД, гр. София (чрез представляващото го лице) или ако декларираните
в ЕЕДОП обстоятелства се различават от тези декларирани за лицето Юлиан Димов, то
следва да се представи отделен ЕЕДОП, подписан от „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И
ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ ЕООД, гр. София (чрез представляващото го лице).
Участник № 5 – „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, гр. София
Обособени позиции № 1 и 2
Цялата изискуема от закона и възложителя информация, свързана с личното състояние и
критериите за подбор, е представена от участника и съответства 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 състояние и за технически и
професионални възможности по обособените позиции.
С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника
съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя по обособените позиции.
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.
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Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик, с надпис
„Допълнителни документи към оферта за участие в открита процедура по реда на Закона за
обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект:
„Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село
Бело поле и село Ружинци, община Ружинци” по две обособени позиции“ и изписани
наименованието на участника и обособената позиция.
Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.
104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 1-7 от ППЗОП на 10.06.2019 г.
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Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП
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