
УТВЪРДИЛ:            /П/ 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на Община Айтос 

 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 

На 05.07.2016, в заседателната зала на I-ви етаж на Община Айтос, с адрес гр. Айтос, 

ул. „Цар Освободител“ № 3, с начален час 12.00 часа, се проведе публично заседание 

на Комисията по долупосочената обществена поръчка, в състав: 

1. Мариана Кирилова Димова – Председател 

2. Тодорка Стоянова Тодорова – старши експерт „Финанси и бюджет“ при 

Община Айтос; 

3. Мая Богданова Богданова – външен експерт по списъка на АОП, инженер 

пътно строителство; 

4. Калин Тодоров Бочуков - външен експерт по списъка на АОП, инженер 

електротехника; 

5. Александър Борисов Хрисимов – външен експерт по списъка на АОП, 

правоспособен юрист; 

обявена с обява № ОП-16-24/17.06.2016 в РОП, и публикувана в Профила на 

купувача на Община Айтос на същата дата, с  предмет: „Основен ремонт на общински 

пътища през 2016 год. на територията на Община Айтос“ 

 

Съгласно чл.187, ал. 1 от ЗОП на 17.06.2016 в профила на купувача на интернет 

адрес - http://aytos.bg/op-osashtestvyavane-remont-sgradite-obshtina-1437.html, е 

публикувана обява за събиране на оферти с изх. № ОП-16-24/17.06.2016 год. за 

горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите – 17:00 часа 

на 04.07.2016 год. На същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП е 

публикувана „Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП по реда на глава 26 чрез Събиране на 

оферти с обява“ под ID 9053706. 

 Председателят на комисията получи постъпилите 8 (осем) оферти с Приемо-

предавателен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, запечатани, непрозрачни 

плика, съдържащи офертите на участниците, както следва: 

1. „Пътища и мостове“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-766/04.07.2016, 

12.13 часа 

2. „Пътстрой Бургас“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-768/04.07.2016, 13.22 

часа 

3. „Инфра експерт“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-769/04.07.2016, 13.30 

часа 

4. „Технострой-инженеринг 99“ АД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-

770/04.07.2016, 14.05 часа 

5. „Елит Кар Строй“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-771/04.07.2016, 14.15 

часа 

6. „Щрабаг“ ЕАД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-773/04.07.2016, 15.06 часа 

7. „Бургаспътстрой“ АД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-774/04.07.2016, 15.51 

часа 



8. „ПСФ Мостинженеринг“ АД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-775/04.07.2016, 

16.30 часа 

 

Комисията констатира, че всички представени оферти са доставени до установения 

в обявата краен срок, и са в непрозрачни пликове с ненарушена цялост. 

Всяко от лицата от състава на Комисията подписа и представи на Председателя 

декларация за липса на конфликт на интереси с участниците по смисъла на чл. 103, ал. 

2 ЗОП, като същото бе извършено и от Председателя в присъствието на Комисията. 

В началния час за отваряне на офертите – 12.00 часа на 05.07.2016, присъства 

представител на участник „Бургаспътстрой“ АД, с надлежно пълномощно, което бе 

отразено като обстоятелство в предварително подготвен списък на присъстващите, 

подписан от Комисията, и към който е прикрепен пълномощното на представителя. 

 

В началото на публичното заседание Комисията се запозна с изискванията на 

Възложителя за допустимост на участниците, съгласно утвърдената Документация за 

участие, както следва: 

«Участниците следва да са регистрирани, съгласно изискванията на чл. 15 от 

ЗЗБУТ. Изискването важи и за подизпълнители в зависимост от дейностите, които ще 

изпълняват.  

Участниците следва да притежават застраховка «Професионална отговорност» 

съгл. чл. 171 ЗУТ. Изискването важи и за подизпълнители в зависимост от дейностите, 

които ще изпълняват.  

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на 

строителя (за строежи от втора група, трета и четвърта категория), съгласно Закона за 

камарата на строителите. Изискването важи и за подизпълнители в зависимост от 

дейностите, които ще изпълняват.  

Участниците следва да притежават Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена 

система за управление на качеството, с обхват на сертификация - предмета на 

поръчката (строителство), или еквивалент.  

Участниците следва да притежават Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена 

система за управление на околната среда, с обхват на сертификация - предмета на 

поръчката (строителство), или еквивалент.  

Участниците следва да притежават Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена 

система за управление на здравето и безопасността при работа, с обхват на 

сертификация - предмета на поръчката (строителство), или еквивалент.  

Участниците следва да притежават необходимата техника, механизация и 

персонал за осъществяване на предмета на поръчката.“ 

 Следва да бъдат представени следните документи: 

• Оферта по образец. Представя се оригинал. 

• Техническо предложение по образец. Представя се оригинал. 

• Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата. 

Представя се оригинал. 

• Документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър- ЕИК- 

заверено от кандидата копие,  а когато участник е физическо лице – копие от документ 

за самоличност. Договор или споразумение за учредяване на обединение (оригинал или 

нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо 

лице. Чуждестранните участници трябва да представят тези документи и в официален 

превод. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат еквивалентен документ 

на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. При 

участие на обединение, всеки член на обединението представя ЕИК. Представя се и 



от подизпълнител, ако се предвижда участието на такива. Представя се оригинал 

или заверено копие.; 

• Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС (ако е приложимо) - заверени от 

кандидата копия.  

• Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат 

използвани при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от 

законния представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП. Представя се 

оригинал. 

• Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. (По образец);  

• Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. (По образец);  

• Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, 

който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения. 

• Попълнено ценово предложение - по образец. Представя се оригинал.; 

• Документи доказващи регистрацията на кандидата съгласно изискванията на 

чл.15 от ЗЗБУТ. Представя се и от подизпълнител, ако се предвижда участието на 

такива. Представя се заверено копие. 

• Копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ. 

Представя се и от подизпълнител, ако се предвижда участието на такива. 

Представя се заверено копие. 

• Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя (за строежи от втора група, трета и четвърта  категория), съгласно Закона за 

камарата на строителите. Представя се и от подизпълнител, ако се предвижда 

участието на такива. Представя се заверено копие; 

• Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) или еквивалент. 

Представя се заверено копие; 

• Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната 

среда, с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) или 

еквивалент. Представя се заверено копие; 

•  Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на 

здравето и безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на 

поръчката (строителство) или еквивалент. Представя се заверено копие. 

• Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал. 

Представя се и от подизпълнител, ако се предвижда участието на такива. 

Представя се оригинал. 

• Пълномощно, ако офертата се подава чрез упълномощен предствител. 

Представя се оригинал.“ 

 

При така отразените обстоятелства, и на основание чл. 97 ППЗОП, Комисията 

пристъпи към същинска работа в публичното си заседание, т.е. към отваряне на 

постъпилите оферти по поредност на входиране, като за всяка една оферта беше 

извършено следното: 

1. Запознаване със списъка на документите, съдържащи се в офертата, и 

преглед на съдържащите се в офертата документи; 

2. Обявяване на ценовите предложения, и подписване от 3-ма члена на 

Комисията, както и от представителя на „Бургаспътстрой“ АД, с изключение на 

ценовото предложение на „Бургаспътстрой“ АД; 



3. Подписване на техническите предложения от 3-ма члена на Комисията, както 

и от представителя на „Бургаспътстрой“ АД, с изключение на техническото 

предложение на „Бургаспътстрой“ АД. 

 

След извършване на гореизброените действия публичната част на заседанието 

на Комисията бе закрито, като същата продължи работа на закрити заседания 

съответно на 21.07. 2016 г. и на 03.08.2016година. 

 

Комисията, в настоящия Протокол, отразява представените документи от 

участниците съгласно минималните изисквания на Възложителя, като не изписва и 

оценява други, допълнително представени документи, неизисквани съгласно 

документацията за участие. 

 

1.Оферта с Вх. № 92-Ф-766/04.07.2016г., от участник – „Пътища и мостове“ ЕООД 

Участникът е регистриран в Търговския регистър при АВ под ЕИК 813029821 

В представената оферта се съдържат: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата - оригинал 

2. Оферта – оригинал 

3. Техническо предложение – оригинал, с приложени: Работна програма за изпълнение 

на строителството, Линеен график и диаграма на работната ръка. 

4. Документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър - ЕИК- заверено 

копие 

5. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС - заверени от кандидата копия 

6. Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани 

при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния 

представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП – оригинал 

7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. (По образец) 

8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. (По образец) 

9. Ценово предложение – по образец 

10. Документи доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от ЗЗБУТ - 

заверени копия 

11. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ - заверено копие 

12. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя за строежи от втора група, от първа до четвърта  категория, съгласно Закона 

за камарата на строителите - заверено копие 

13. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверено копие 

14. Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда, 

с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) -заверено копие 

15. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие 

16. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал - 

оригинал 

 

2. Оферта с Вх. № 92-Ф-768/04.07.2016г., от участник – „Пътстрой Бургас“ ЕООД 

Участникът е регистриран в Търговския регистър при АВ под ЕИК 102659979 

В представената оферта се съдържат: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата - оригинал 

2. Оферта – оригинал 



3. Документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър - ЕИК- заверено 

копие 

4. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС – заверено копие 

5. Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани 

при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния 

представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП – оригинал 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 3 бр. в оригинал 

7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - оригинал 

8. Документи доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от ЗЗБУТ - 

заверени копия 

9. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ - заверено копие 

10. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя за строежи от втора група, от първа до четвърта  категория, съгласно Закона 

за камарата на строителите - заверено копие 

11. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверено копие 

12. Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда, 

с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) -заверено копие 

13. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие 

14. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал - 

оригинал 

15. Техническо предложение – оригинал, с приложени: Работна програма за 

изпълнение на строителството, Линеен график и диаграма на работната ръка.. 

16. Ценово предложение – по образец 

 

3. Оферта с Вх. № 92-Ф-769/04.07.2016г., от участник – „Инфра експерт“ ЕООД 

Участникът е регистриран в Търговския регистър при АВ под ЕИК 201435908 

В представената оферта се съдържат: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата - оригинал 

2. Оферта – оригинал 

3. Документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър - ЕИК- заверено 

копие 

4. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС – заверено копие 

5. Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани 

при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния 

представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП – оригинал 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 2 бр. в оригинал 

7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. - оригинал 

8. Документи доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от ЗЗБУТ - 

заверени копия 

9. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ - заверено копие 

10. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя за строежи от втора група, от първа до четвърта  категория, съгласно Закона 

за камарата на строителите - заверено копие 

11. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверено копие 

12. Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда, 

с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) -заверено копие 



13. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие 

14. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал - 

оригинал 

15. Техническо предложение – оригинал, с приложени: Работна програма за 

изпълнение на строителството, Линеен график и диаграма на работната ръка.. 

16. Ценово предложение – по образец 

 

4. Оферта с Вх. № 92-Ф-770/04.07.2016г., от участник – „Технострой-инженеринг 99“ 

АД 

Участникът е регистриран в Търговския регистър при АВ под ЕИК 128056792 

В представената оферта се съдържат: 

1.Оферта – оригинал 

2. Техническо предложение – оригинал, с приложени: Работна програма за изпълнение 

на строителството, Линеен график и диаграма на работната ръка. 

3. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата - оригинал 

4. Документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър - ЕИК- заверено 

копие – липсва, комисията си направи справка в Търговския регистър. 

5. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС – заверено копие 

6. Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани 

при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния 

представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП – оригинал 

7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 3 бр. в оригинал 

8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. - оригинал 

9. Ценово предложение – по образец 

10. Документи доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от ЗЗБУТ - 

заверени копия 

11. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ - заверено копие 

12. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя за строежи от втора група, от първа до четвърта  категория, съгласно Закона 

за камарата на строителите - заверено копие 

13. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверено копие 

14. Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда, 

с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) -заверено копие 

15. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие 

16. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал - 

оригинал 

 

5. Оферта с Вх. № 92-Ф-771/04.07.2016г., от участник – „Елит Кар Строй“ ЕООД 

Участникът е регистриран в Търговския регистър при АВ под ЕИК 201638043 

В представената оферта се съдържат: 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата - оригинал 

2. Оферта – оригинал 

3. Документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър - ЕИК- заверено 

копие 

4. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС – заверено копие 



5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – оригинал 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. - оригинал 

7. Документ доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от ЗЗБУТ - 

заверено копие 

8. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ - заверено копие 

9. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя за строежи от втора група, трета и четвърта  категория, съгласно Закона за 

камарата на строителите - заверено копие 

10. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверено копие 

11. Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда, 

с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) -заверено копие 

12. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие 

13. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал – 

оригинал 

14. Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани 

при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния 

представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП – оригинал 

15. Техническо предложение – оригинал, с приложени: Работна програма за 

изпълнение на строителството, Линеен график и диаграма на работната ръка. 

16. Ценово предложение – по образец 

 

6. Оферта с Вх. № 92-Ф-773/04.07.2016г., от участник – „Щрабаг“ ЕАД 

Участникът е регистриран в Търговския регистър при АВ под ЕИК 130463628 

В представената оферта се съдържат: 

1.Оферта – оригинал 

2. Техническо предложение – оригинал, неподписано, подпечатано, с приложени: 

Работна програма за изпълнение на строителството, Линеен график и диаграма на 

работната ръка. 

3. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата – 

оригинал 

4. Документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър - ЕИК- заверено 

копие 

5. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС – заверено копие 

6. Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани 

при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния 

представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП – оригинал 

7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – оригинал, 4 бр. 

8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. – оригинал, 4 бр. 

9. Ценово предложение – по образец 

10. Документи, доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от ЗЗБУТ - 

заверени копия 

11. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ - заверено копие 

12. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя за строежи от втора група, от първа до четвърта  категория, съгласно Закона 

за камарата на строителите - заверено копие 

13. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверено копие 



14. Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда, 

с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) -заверено копие 

15. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие 

16. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал – 

оригинал 

17. Пълномощно за подписване и представяне на оферта 

 

7. Оферта с Вх. № 92-Ф-774/04.07.2016г., от участник – „Бургаспътстрой“ АД 

Участникът е регистриран в Търговския регистър при АВ под ЕИК 102005075 

В представената оферта се съдържат: 

1.Оферта – оригинал 

2. Техническо предложение – оригинал, с приложени: Работна програма за изпълнение 

на строителството, Линеен график и диаграма на работната ръка. 

3. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата – 

оригинал 

4. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС – заверени копия 

5. Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани 

при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния 

представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП – оригинал 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – оригинал, 2 бр. 

7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. – оригинал, 2 бр. 

8. Ценово предложение – по образец 

9. Документи, доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от ЗЗБУТ - 

заверени копия 

10. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ - заверено копие 

11. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя за строежи от втора група, от първа до четвърта  категория, съгласно Закона 

за камарата на строителите - заверено копие 

12. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверено копие 

13. Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда, 

с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) -заверено копие 

14. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие 

15. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал – 

оригинал 

 

8. Оферта с Вх. № 92-Ф-775/04.07.2016г., от участник – „ПСФ Мостинженеринг“ АД 

Участникът е регистриран в Търговския регистър при АВ под ЕИК 128005374 

В представената оферта се съдържат: 

1.Оферта – оригинал 

2. Техническо предложение – оригинал, с приложени: Работна програма за изпълнение 

на строителството, Линеен график и диаграма на работната ръка. 

3. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата – 

оригинал 

4. Документ за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър - ЕИК- заверено 

копие 



5. Удостоверение за данъчна регистрация и ДДС – заверени копия 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – оригинал, 1 бр. 

7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП. – оригинал, 1 бр. 

8. Ценово предложение – по образец 

9. Документи, доказващи регистрация съгласно изискванията на чл. 15 от ЗЗБУТ - 

заверени копия 

10. Документи доказващи вписването в Централния професионален регистър на 

строителя за строежи от втора група, от първа до четвърта  категория, съгласно Закона 

за камарата на строителите - заверено копие 

11. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с 

обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) - заверени копия 

12. Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда, 

с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство) -заверени копия 

13. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа, с обхват на сертификация - предмета на поръчката 

(строителство) - заверено копие 

14. Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които ще бъдат използвани 

при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния 

представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП – липсва 

15. Декларация за притежавани необходими техника, механизация и персонал – 

оригинал 

 

След извършения преглед на представените документи Комисията извърши 

оценка на същите за съответствие с изискванията на закона и на Възложителя, като 

установи, и единодушно реши следното: 

Отстранява от по-нататъшно участие в процедурата участниците, изброени по-долу: 

1.  „Пътстрой Бургас“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-768/04.07.2016г.  

Мотиви: 

- Представената декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП(за обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) от представляващия участника – инж. Райко Дамянов 

Калпачков - съдържа взаимно изключващи се декларирани данни, поради което 

не може да бъде приета за валидна. 

- В представеното Ценово предложение участникът е посочил обща цена в размер 

на 188 064.53 лв. без ДДС, комисията направи проверка на предложените общи 

цени на обектите, от която е установено, че сборът им е 188 066,53 лв. без ДДС. 

Предвид констатираното несъответствие в предложената обща цена от 

участника, която е с 2 лева по-малко от посочените цени на обектите комисията  

счита, че участникът е представил ценово предложение, което не може да бъде 

прието от комисията и да бъде оценявана. 

 

2.  „Инфра експерт“ ЕООД, с подадена оферта с вх. 92-Ф-769/04.07.2016г. 

Мотиви: 

- Представената декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП(за обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) от представляващия участника – инж. Стефан Иванов 

Радев - съдържа взаимно изключващи се декларирани данни, поради което не 

може да бъде приета за валидна. 

 

3.  „Технострой-инженеринг 99“ АД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-

770/04.07.2016г. 

Мотиви: 



- Представената декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП(за обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) от представляващия участника – Дойчо Димитров 

Дойчев - съдържа взаимно изключващи се декларирани данни, поради което не 

може да бъде приета за валидна. 

 

4. „Щрабаг“ ЕАД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-773/04.07.2016г. 

Мотиви: 

- Образецът на Техническо предложение на участника не съдържа правно 

обвързващ подпис; 

- Всички представени декларации за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП съдържат взаимно изключващи се декларирани данни, поради което не 

могат да бъдат приети за валидни. 

 

5. „Бургаспътстрой“ АД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-774/04.07.2016г. 

Мотиви: 

- Представените декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП(за обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) от представляващите участника – Марин Господинов 

Иванов и Ангел Кънчев Ангелов - съдържат взаимно изключващи се 

декларирани данни, поради което не могат да бъдат приети за валидни. 

 

6. „ПСФ Мостинженеринг“ АД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-775/04.07.2016г. 

Мотиви: 

- Не е представен Списък на наличните машини, съоръжения, оборудване, които 

ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, под формата на декларация 

от законния представител на участника, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП; 

- Представена е декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 

в оригинал, 1 брой, като в същата е декларирано наличие на конфликт на 

интереси. 

- Представената декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП(за обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) от представляващия участника – инж. Петя Панайотова 

Петрова - съдържа взаимно изключващи се декларирани данни, поради което не 

може да бъде приета за валидна. 

 

Комисията допуска до разглеждане техническите предложения на следните 

участници, чиито представени документи отговарят на изискванията на приложимия 

закон, и на Възложителя: 

1. „Пътища и мостове“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-766/04.07.2016г.;  

2. „Елит Кар Строй“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-771/04.07.2016г.  

 

Комисията разгледа представените Технически предложения на допуснатите 

участници, като установи, че същите отговарят на нормативно относимите документи 

към дейността, работната програма на всеки участник е мотивирана и логически 

обвързана с линейния график и диаграмата на работната ръка, и не се установиха 

несъответствия. 

 

Поради горното Комисията пристъпи към оценка на офертите съгласно 

утвърдената от Възложителя Методика по критерий "икономически най-изгодна 

оферта",  

с КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертите, както следва: 



«Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им 

относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

КО = ПСИ х 40% + ПСОН х 20% + ФП х 40% 

1. Показатели за оценяване са: 

а) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО (ПСИ) - 

представлява срок за изпълнение на строителството - тегловен коефициент в КО – 40 

%  
б) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ (ПСОН) - 

представлява срок за отстраняване на нередности в предложения гаранционен срок - 

тегловен коефициент в КО – 20 %  
в) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) предложена от участника крайна цена - 

тегловен коефициент в КО – 40 % 

2.Последователност и методика на оценка : 

а) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО (ПСИ) - 

представлява предложен срок за изпълнение на строителството - тегловен 

коефициент в КО - 40% 

Изчислява се по формулата:  

ПСИ = (Сmin/Сi )  х  100  =   ...... (брой точки), където 

Сi е срокът за изпълнение в календарни дни съгласно Техническото 

предложение на съответния участник; 

Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-

кратък срок за изпълнение на поръчката. 

Максимално възможна комплексна оценка е 100 точки! 

Забележка: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – 

дълъг от 180 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството 

следва да бъде цяло число! 

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за 

строителство извън горепосочения такъв.  

б) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ (ПСОН) - 

представлява срок за отстраняване на нередности в предложения гаранционен срок - 

тегловен коефициент в КО – 20 % 

Изчислява се по формулата:  

ПСОН = (Сmin/Сi )  х  100  =   ...... (брой точки), където: 

Сi е срокът за отстраняване на нередности в календарни дни съгласно 

Техническото предложение на съответния участник; 

Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-

кратък срок за отстраняване на нередности в календарни дни. 

Максимално възможна комплексна оценка е 100 точки! 

Забележка: Срокът за отстраняване на нередности не следва да бъде по – 

дълъг от 30 календарни дни. Предложеният срок за отстраняване на нередности 

следва да бъде цяло число! 

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за 

отстраняване на нередности извън горепосочения такъв.  

в) ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) - предложена от участника крайна цена 

и ценообразуващи показатели - максимално възможна оценка 100 точки, тегловен 

коефициент в КО – 40% 

Изчислява се по формулата:  

ФП = (Цmin / Цi) х 100...... ( брой точки ), където: 

Цi – представлява цената, предложена от i - тия  участник  



Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на 

поръчката.“ 

 

Оценката бе извършена в последователен ред съгласно поредността на входиране 

на допуснатите до този етап участници, съответно: 

1. „Пътища и мостове“ ЕООД 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО (ПСИ) - 14 календарни дни 

СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ (ПСОН) - 1 календарен ден 

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) - предложена от участника крайна цена - 

215 450.00 /двеста и петнадесет хиляди четиристотин и петдесет/ лв. без ДДС 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на участника: 

ПСИ = (Сmin/Сi)х100 = 3 / 14 х 100 = 21,43  

ПСОН = (Сmin/Сi)  х  100 = 1 / 1 х 100 = 100 

ФП = (Цmin / Цi) х 100 = 215 450,00 /215 450,00 x 100= 100 

КО = 21,43  х 40% + 100 х 20% + 100 х 40% = 8,57+20+40 = 68,57 точки 

 

2. „Елит Кар Строй“ ЕООД 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО (ПСИ) - 3 календарни дни 

СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ (ПСОН) - 1 календарен ден 

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) - предложена от участника крайна цена - 

231 666,66 /двеста тридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест цяло и 66 

ст./ лв. без ДДС 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на участника: 

ПСИ = (Сmin/Сi)х100 = 3 / 3 х 100 = 100 

ПСОН = (Сmin/Сi)  х  100 = 1 / 1 х 100 = 100 

ФП = (Цmin / Цi) х 100 = 215 450,00 / 231 666,66 x 100 = 93 

КО = 100 х 40% + 100 х 20% + 93 х 40% = 40 + 20 + 37,20 = 97,20 точки 

 

При така извършените комплексни оценки Комисията класира оценените 

участници в следния ред: 

I-во място – участник „Елит Кар Строй“ ЕООД с Комплексна оценка 97,20 точки 

II-ро място – участник „Пътища и мостове“ ЕООД с Комплексна оценка 68,57 точки  

 

С изброените дотук действия работата на Комисията приключи. 

Комисията възложи на Председателя да представи на Възложителя настоящия 

Протокол за утвърждаване и процедиране по правилата на ЗОП и ППЗОП. 

Протоколът е изготвен и подписан в един оригинален екземпляра и отразява 

достоверно действията и решенията на Комисията, което се удостоверява с положените 

собственоръчно подписи по-долу. 

Председател: 

.................... /П/....................... 

(Мариана Димова) 

………/П/………..      …………/П/………… 

(Тодорка Тодорова)      (Калин Бочуков) 

………/П/………..      …………/П/………… 

 (Мая Богданова)      (Александър Хрисимов) 
Протоколът се предаде на възложителя: (дата: 03.08.2016г.) 

 

Предал:  /П/     Приел:     /П/ 

(Председател на комисията)    (Възложител) 


