
П Р О Т О К О Л № 4 

по чл.54 от ППЗОП 

 

На 02.03.2018 г. в 11.00 часа, Комисията за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на офертите  за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа в границите на 

община Айтос за периода 2017 – 2019 година, с уникален номер в Регистъра на 

обществените поръчки 00195-2017-0008, открита с Решение № ОП-17-20 от 28.04.2017 

г. и Решение № ОП-17-34 от 14.08.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация на Кмета на Община Айтос и назначена със Заповед № РД-

08-149/20.02.2018 г. на Кмета на Община Айтос в състав: 

 

Председател: инж. Красимира Георгиева 

и Членове:  
1. инж. Ралица Тодорова – ст.експерт, дирекция „ТСУРР“ 

2. Красимира Георгиева – юрист; 

и Резервни членове: 
1. Нина Петкова 

 

проведе закрито заседание във връзка със спазване указанията, дадени в мотивите на 

Решение № 121 от 01.02.2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията.  

 

Комисията отново разгледа представените от ЕЛИТ КАР СТРОЙ ЕООД документи 

по чл. 39, ал. 2, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, и констатира следното: 

 

1. В ЕЕДОП на участника, Част IV, Раздел В, клетка 2 за ръководител на 

проекта Стефан Георгиев Чанков, е посочено, че същият е строителен инженер с 

изискваната образователно-квалификационна степен по специалност „Транспортно 

строителство”, но за същия не е посочена професионалната квалификация, поради 

което комисията не може да направи категоричен извод, че така определеното за 

ръководител лице, като част от експертния състав на участника, притежава профил 

„Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или 

еквивалент. 

2. В ЕЕДОП на участника, Част IV, Раздел В, клетка 2 за Светла 

Костадинова, предложена за експерт Контрол по качеството е посочен номер, дата и 

издател на Удостоверение. От така представената информация, комисията не може да 

направи категоричен извод, че лицето притежава Удостоверение за преминато 

обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност или еквивалент, съгласно предварително обявените в 

обявлението и документацията изисквания на възложителя. Липсва описание на вида и 

обхвата на удостоверението.  

3. В ЕЕДОП на участника, Част IV, Раздел В, клетка 2 за Димитър 

Бахчеванов, предложена за Експерт по безопасност и здраве в строителството са 

посочени номер, дата и издател на четири Удостоверения. От така представената 

информация, комисията не може да направи категоричен извод, че лицето притежава 

удостоверение за „Експерт 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, съгласно предварително 

обявените в обявлението и документацията изисквания на възложителя. Липсва 

описание на вида и обхвата на удостоверението.  

4. В ЕЕДОП на участника, Част IV, Раздел В, клетка 9, участникът е 

посочил, че разполага с: 

- 2 бр. асфалтополагачи, при изискани 3 бр.;  

- 1 бр. валяк двубандажен 8,5 т., при изискани 2 бр.; 

- 3 бр. вибрационни трамбовки, при изискани 4 бр.; 

- не е посочена товароносимостта на 4 бр. самосвали, при изискване от мин. 12 

тона. 

 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 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, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП 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. 

 

Този протокол е съставен  на 06.03.2018 г.  

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протокола да се изпрати на ЕЛИТ КАР СТРОЙ 

ЕООД в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

 

Председател:…………П…………….. 

   инж.  Красимира Георгиева 

и Членове:  

1. ……………П………………. 

инж. Ралица Тодорова  

 

2. ………...…П………………. 

          Красимира Георгиева 

 

 

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 


