
  
           

    

                                                

 
 
  

     П Р О Т О К О Л   № 1 

 

на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 1-7 от ППЗОП 
 
На 10.06.2019 г., в изпълнение на Заповед № 100/10.06.2019 г. на  Кмета на Община Якимово от 

13.00 часа, в Заседателната зала, етаж 2 в сградата на Общинска администрация-Якимово, 
адрес: с. Якимово, ул. „Европа“ № 8, се събра комисия в състав:  

 
Председател: Константин Владов – Заместник-кмет на Община Якимово 
 

  
Членове:  

 

1. Симеон Бончев 

  

Външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от 

ЗОП, с уникален номер ВЕ-34, квалификация: Юрист 
 

2. инж. Пламен Захариев 
 

Външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от 
ЗОП, с уникален номер ВЕ-997, квалификация: Строителен 
инженер, специалност „Транспортно строителство“ 

 
 

със задача: да получи, отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците 
в  процедура „публично състезание“ по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:  
„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ремонт на общински път MON 

1201/II-81,Mонтана-Лом/-Долно Церовене-/II-81/”. 
 

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. Евгения Димитрова – представител на „ДИКИСТРОЙ” ЕООД, гр. София. 

2. Марян Димитров - представител на „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, 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 Якимово за участие в процедурата са 
представени 3 (три) оферти. При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра 

при деловодството на Община Якимово, 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 – „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр. София с оферта, постъпила на 
07.06.2019 г., в 14:50 часа, с Вх. № 1580. 

Участник № 2 – „ДИКИСТРОЙ” ЕООД, гр. София с оферта, постъпила на 07.06.2019 
г., в 16:22 часа, с Вх. № 1581. 

Участник № 3 – „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, гр. София с оферта, постъпила на 

07.06.2019 г., в 16:28 часа, с Вх. № 1582.  
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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 – „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр. София 

 

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.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ беше подписан и от представителя на участниците. Комисията предложи на 
присъстващите представители да подпишат и техническото предложение, но същите отказаха.  
  

Участник № 2 – „ДИКИСТРОЙ” ЕООД, гр. София 

 

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. 

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ беше подписан и от представителя на участниците. Комисията предложи на 
присъстващите представители да подпишат и техническото предложение, но същите отказаха.  
  

Участник № 3 – „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, гр. София 

 

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.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ беше подписан и от представителя на участниците. Комисията предложи на 
присъстващите представители да подпишат и техническото предложение, но същите отказаха.  
 

 
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. 

 
В процеса на работа на комисията бе установено следното: 
 

Участник № 1 – „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр. София 



3 
 

 

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. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват 
напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 
  
Участник № 2 – „ДИКИСТРОЙ” ЕООД, гр. София 

 

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. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват 
напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

  
Участник № 3 – „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, гр. София 

 

1. В представения ЕЕДОП от „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, гр. София, в част IV „Критерии 
за подбор“, б. Б „Икономическо и финансово състояние“, не е попълнена информация относно 

оборота от строително-монтажни работи (конкретен годишен оборот в стопанската област, 
обхваната от поръчката), реализиран през последните 3 (три) приключили финансови години. 

Информацията е необходима за преценката за съответствието с изискването по т. 4.4.1 от раздел 
4.4 „Критерии за подбор към икономическото и финансово състояние на участниците“ от 
документацията за обществената поръчка.  

В представения ЕЕДОП от „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, гр. София, в част IV „Критерии за 
подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, е попълнена информация относно 

общия оборот на участника. 
В случай, че има технически проблем при попълване на посочената част от ЕЕДОП, участникът 
може да представи Справка за оборота от строително-монтажни работи за последните 3 (три) 

приключили финансови години. 
 

2. В представения ЕЕДОП от „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, гр. София, в част IV „Критерии 
за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, по отношение на лицето, 
предложено за длъжността „Експерт по контрол на качеството“, не е посочена валидността на 

декларираното Удостоверение № 184-QC/18.12.2017 г. за преминат курс на обучение за контрол 
върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Информацията е 
необходима за преценка на съответствието със заложеното изискване по т. 4.5.2 от раздел 4.5 
„Критерии за подбор към техническите и професионални способности на участниците“ от 

документацията за обществената поръчка. 
 

3. В представения ЕЕДОП от „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, гр. София, в част IV „Критерии 
за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, по отношение на лицето, 
предложено за длъжността „Експерт по безопасност и здраве“, не е посочена валидността на 

декларираното Удостоверение № 004-В/20.04.2018 г. за преминат курс на обучение за 
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„Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството“. Информацията е необходима за 
преценка на съответствието със заложеното изискване по т. 4.5.2 от раздел 4.5 „Критерии за 

подбор към техническите и професионални способности на участниците“ от документацията за 
обществената поръчка. 

 
 
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.  
 

Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик, с надпис 
„Допълнителни документи към оферта за участие в  процедура „публично състезание“ по реда 

на Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи 
по проект: „Ремонт на общински път MON 1201/II-81,Mонтана-Лом/-Долно Церовене-/II-81/” и 
изписано наименованието на участника. 

 
 

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 1-7 от 
ППЗОП на 28.06.2019 г.  
 

 

КОМИСИЯ:       

 
                         Председател:   зал.подп.на осн.чл.2 ЗЗЛД…                                                 
                                          /Константин Владов/ 

 
 

 
Членове: 1. . зал.подп.на осн.чл.2 ЗЗЛД…                        2. зал.подп.на осн.чл.2 ЗЗЛД… 
                        /Симеон Бончев/                                     /инж. Пламен Захариев/  

                                                                                     
 

 
                 
    

 


