
Протокол № 1 
 

На 29.07.2019 г., в заседателната зала на община Айтос, в 12:00 часа, се проведе 

публично заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-08-416/29.07.2019 г. на 

Кмета на община Айтос за разглеждане, оценка и класиране на офертите в обществена 

поръчка провеждана при условията на чл. 187 по реда на глава 26 чрез „Събиране на 

оферти с обява”, обявена с обява изх. № ОП–19-37/16.07.2019год., публикувана в РОП под  

ID 9090363 с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности по 

проект „Спортна площадка №4 в УПИ-1за спортен терен кв. 50 по плана на гр. 

Айтос“ в състав: 

 
 

Председател:  
1. инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция „ТСУРР“ 

 

Членове:  
1. инж. Калин Бочуков  –външен експерт; 

2. Константин Янков – младши експерт в дирекция „ТСУРР“. 

 

При отварянето на офертите  на публичното заседание на комисията не 

присъстваха  представители на участниците. 

 

Председателят на комисията докладва, че съгласно представения регистър на 

подадените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в срока посочен в обявата до 

17:00 часа на 26.07.2019 г. в деловодството на община Айтос са постъпили 3 /три/ броя 

запечатани, непрозрачни пликове, съдържащи офертите на участниците, както следва: 

 

1. „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-862/26.07. 2019 г., 

10:27 часа; 

2. „МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД, с подадена оферта 

вх. № 92-Ф-869/26.07.2019 г., 14:52 часа; 

3. „БУЛИМПЕКС БГ“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-870/26.07.2019 г., 

15:35 часа. 

 

Председателят и всички членове попълниха и подписаха декларации за 

съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП. 

 

I. Комисията отвори офертите, по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите 

предложения, съдържащи се в тях, както следва: 

1. Участник № 1 „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

862/26.07.2019 г., е представил оферта съдържаща ценово предложение, попълнено в 

съответствие с образеца към документацията за участие  както следва: 

 

Обща цена в размер на 96 442,81 лева /деветдесет и шест хиляди четиристотин 

четиридесет и два и 0, 81 ст./лева без ДДС 
 

2. Участник № 2 „МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД, с 

подадена оферта вх. № 92-Ф-869/26.07.2019 г. е представил оферта съдържаща ценово 

предложение, попълнено в съответствие с образеца към документацията за участие  както 

следва: 



Обща цена в размер на 96 000,00 лева/деветдесет и шест хиляди /лева без ДДС 
 

3. Участник № 3 „БУЛИМПЕКС БГ“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

870/26.07.2019 г., е представил оферта съдържаща ценово предложение, попълнено в 

съответствие с образеца към документацията за участие  както следва: 

Обща цена в размер на 91 863,00 лева/деветдесет и една хиляди осемстотин 

шестдесет и три /лева без ДДС 

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание проведено на 02.08.2019 г. 

от 11:00 часа, в редовен състав в заседателната зала на община Айтос, с разглеждане на 

документите съдържащи се в офертите и съответствието им с поставените от Възложителя 

изисквания. 

 

II. Комисията извърши проверка за наличието на изискваните от Възложителя 

документи в представените от участниците оферти, като бе установено следното: 

 

1. Участник № 1 „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД , с оферта вх.№92-Ф-862 от 

26.07.2019 г. е представил следните документи: 

 

- Опис на представените документи Образец №1; 

- Декларация за обстоятелствата чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

- Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции и преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; 

- Декларация за доказване на съответствието с критериите за подбор по чл.192, ал.3 

от ЗОП; 

- Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката; 

- Техническо предложение: 
- Предложение за изпълнение на поръчката; 

- Строителна програма; 

- Подробен линеен график; 

- Декларация за съответствие на строителните продукти. 

- Ценово предложение: 
- Ценово предложение за изпълнение на поръчката; 

- Количествено – стойностна сметка; 

- Анализни цени. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и са в съответствие с предварително 

обявените изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

 

2. Участник № 2 „МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД , с 

оферта вх.№ 92-Ф-869 от 26.07.2019 г. е представил следните документи: 

 

- Декларация за обстоятелствата чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 



- Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции и преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; 

- Декларация за доказване на съответствието с критериите за подбор по чл.192, ал.3 

от ЗОП; 

- Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката; 

- Удостоверение № IV-TV009050 издадено от ЦПРС към КСБ; 

- Застрахователна полица №0000680045/17.12.2018 г., добавък №1 от21.03.2019 г. - 

ЗАД „Армеец“; 

- Констативен акт /обр.15/за установяване годността за приемане на строежа за 

„Разширение на съществуваща училища сграда-изграждане на учебен корпус с 

вътрешен басейн, две мултифункционални спортни зали и кафе –клуб с тераса гр. 

Бургас; 

- Удостоверение за добро изпълнение на „Разширение на съществуваща училища 

сграда-изграждане на учебен корпус с вътрешен басейн, две мултифункционални 

спортни зали и кафе –клуб с тераса гр. Бургас; 

- Удостоверение за добро изпълнение за обект „Многофункционална спортна 

площадка с. „Врани кон“, издаден от „Мулти парк“ ООД гр. Бургас; 

- Констативен акт /обр.15/ за установяване годността за приемане на строежа за 

„Сезонен морски хотел 4* - нов корпус на „Виа Понтика“ и открити басейни с 

площадкови Ел. и ВиК мрежи в гр. Поморие“.; 

- Сертификат № BG. 121335Q/U – ISO 9001:2015; 

- Сертификат № BG. 12133 E/U – ISO 9001:2015; 

- Сертификат № CZE-180128 – OHSAS 18001:2007. 

- Техническо предложение: 
- Подробен линеен график с диаграма на работната ръка; 

- Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на обекта; 

- Сертификат за качество и декларации за съответствие; 

- Електронно копие: Текстова част в WORD, графична част в pdf. 

- Ценово предложение: 
- Количествено – стойностна сметка – по образец; 

- Анализи на единичните цени; 

- Електронно копие: редактируем формат Excel. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и са в съответствие с предварително 

обявените изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

 

3. Участник № 3 „БУЛИМПЕКС БГ“ ЕООД, с оферта входящ № 92-Ф-

870/26.07.2019 г., е представил следните документи: 

- Извлечение от търговски регистър; 

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55 ал.1 от ЗОП; 

- Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с 

дружествата; 

- Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ); 



- Декларация за съответствие с критериите за подбор по чл.192, ал.3  от ЗОП; 

- Удостоверение от КСБ; 

- Застрахователна полица; 

- Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП; 

- Техническо предложение: 
- Работна програма; 

- Линеен график. 

  - Ценово предложение: 
-   Количествено стойностна сметка; 

-   Анализи към КСС. 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както 

следва: 

 

1. В декларацията за доказване на съответствието с критериите за подбор по чл.192, 

ал.3 от ЗОП, в т. 3 „През последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, участникът е 

декларирал следните обекти:  

- Жилищна сграда с офис в гр. Карнобат; 

- Жилищна сграда в общ. Айтос; 

- Претоварна станция за отпадъци гр. Карнобат; 

- Заведение за хранене гр. Айтос. 

Декларираните обекти не отговарят на условието на Възложителя, а именно: В 

документацията в раздел две – указание за подготовка на офертите, т.3. Минимални 

изисквания към техническите и професионални способности т.3.1. „През последните 5 

(пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил 

строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. За строителство сходно с 

предмета на поръчката се приемат строителни дейности, свързани с изпълнение на 

основен ремонт/рехабилитация, и/или реконструкция, и/или изграждане на спортни 

игрища и/или спортни площадки, и/или зони за отдих и спорт, и/или спортни зали. 

 

2. В декларацията за доказване на съответствието с критериите за подбор по чл. 192, 

ал. 3 от ЗОП в т. 4 „За изпълнението на поръчката разполагам със следните експерти“, 

участникът е посочил за ръководител проект, лицето  инж. Николай Стоянов Димитров, с 

професионален опит 30 г. и за Контрол по качество и Координатор по ЗБУТ, лицето 

Георги Иванов Станев с професионален опит 35 г. 

За декларираните експерти от участника са посочени само години трудов стаж без 

да е посочено условието, съгласно Раздел 2 от Документацията т. 3.2: „Участниците в 

процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална 

компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ най-малко, както 

следва:  

Технически ръководител на обекта – правоспособно лице, притежаващ степен на 

образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с 

реализиран професионален опит като технически ръководител при изпълнение на поне 

един строеж от водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения. 



Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - лице с 

квалификация, професионален опит и компетентност в областта на строителството, 

съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и 

Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да притежава 

необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на 

позицията „координатор по ЗБУТ“ или еквивалент 

Специалист по контрол на качеството – правоспособно лице, с професионален 

опит и квалификация в областта на строителството, минимална образователно-

квалификационна степен „бакалавър" или еквивалент по строителна специалност, който 

да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти 

със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.“. 

 

Предвид констатираното Комисията указва на участника, че следва да представи 

декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, която да е допълнена в тази част с изискващата се 

информация или на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП да представи всички или част от 

документите, чрез които се доказва посочената в декларацията информация, тъй като това 

е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

На основание чл. 97, ал. 5 ППЗОП, в срок до 3 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участниците могат да предоставят на комисията нова 

Декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, като допълнително представената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

заявления за участие. 

Протоколът да се изпрати на всички участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача по електронната преписка на процедурата. 

 

 

Този протокол е съставен на 12.08.2019 г. 

 
 

Председател: ………/П*/…………. 

инж. Ралица Тодорова  

 

 

Членове: 
1. …………/П*/……………                  2. ……….…/П*/……………. 

       инж. Калин Бочуков                                Константин Янков 

 

 

*заличена информация на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за обществените поръчки  

 


