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ПРОТОКОЛ №1 

 

 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 80/18.05.2018 г. на Кмета на 

Община Якимово, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

процедура по публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Упражняване на независим строителен надзор на обект: „Реконструкция 

на част от водопроводната мрежа на село Долно Церовене - І-ви етап”” 
 

Днес, 18.05.2018 г., в 11:00 часа, в Заседателна зала на Община Якимово се 

проведе заседание на комисия в състав: 

 

Председател: 

Константин Василев Владов – Заместник кмет на община Якимово 

и  

Членове:  

1.  Борис Иванов Борисов – гл.сп. „УТКР“ в дирекция „СИР и  ТСУ“ 

2.  Габриела Кирилова Тодорова – Старши счетоводител в община Якимово 

3.  Огнян Любенов Ненчев– външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП с № ВЕ-365, правоспособен юрист; 

4.  Кремена Асенова Данева – външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 

17 от ЗОП с № ВЕ-87, правоспособен юрист; 

 

Председателят откри заседанието. Констатира, че комисията е в пълен състав. 

Комисията получи списъка на участниците и представените оферти, след което 

всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки. 

  

 На откритото заседание не присъстваха представители на участниците. 

 

 

За участие в процедурата са постъпили следните оферти: 

 

№ Входящ № Дата Час Фирма 

1. 1287 10.05.2018 г. 13:30 „Институт за управление на програми и 

проекти” ЕООД 

2. 1288 10.05.2018 г. 13:45 „Технострой-инвестконсулт” ЕООД 

3. 1359 17.05.2018 г. 12:00 „ПИН-Радев” ДЗЗД 

 

Комисията констатира, че всички оферти са подадени в срок, поради което 

следва да бъдат отворени. 

 

Работата на комисията премина в следния дневен ред за всяка оферта: 

1. Извършване на проверка за целостта на представените оферти и отварянето 

по реда на постъпването. 
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2. Извършване на проверка за наличие на опаковка по смисъла на чл. 47, ал. 2 

от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

3. Подписване на плик № 3 от трима от членовете на комисията.  

4. Подписване на всички документи, съдържащи се в техническите 

предложения на участниците, от трима членове на комисията.  

5. Оповестяване на документите, приложени в опаковката по смисъла на чл. 47, 

ал. 2 от ППЗОП относно критериите за подбор и личностно състояние на 

участниците. 

 

 Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертните 

предложения по реда на тяхното постъпване. 

  

Участник № 1 – „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД 

 Подадената от Участник № 1 оферта съдържа: опаковка по смисъла на чл. 47, 

ал. 2 от ППЗОП. След отварянето й се установи наличието на отделен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” – същият е непрозрачен и запечатан. Подадената 

оферта е изготвена и представена в 1 (един) оригинал на езика на обществената 

поръчка. 

 Трима от членовете на комисията, подписаха плик „Предлагани ценови 

параметри” - оригинал. 

След това комисията отвори опаковката по смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, 

съдържаща Техническото предложение на участника. Трима от членовете на 

комисията, подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

След това комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по 

смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП относно критериите за подбор и лично състояние 

на участниците. 

 

Участник № 2 – „Технострой-инвестконсулт” ЕООД 

  

Подадената от Участник № 2 оферта съдържа: опаковка по смисъла на чл. 47, 

ал. 2 от ППЗОП. След отварянето й се установи наличието на отделен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” – същият е непрозрачен и запечатан. Подадената 

оферта е изготвена и представена в 1 (един) оригинал на езика на обществената 

поръчка. 

 Трима от членовете на комисията, подписаха плик „Предлагани ценови 

параметри” - оригинал. 

След това комисията отвори опаковката по смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, 

съдържаща Техническото предложение на участника. Трима от членовете на 

комисията, подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

След това комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по 

смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП относно критериите за подбор и лично състояние 

на участниците. 

 

Участник № 3 – „ПИН-Радев” ДЗЗД 

  

Подадената от Участник № 3 оферта съдържа: опаковка по смисъла на чл. 47, 

ал. 2 от ППЗОП. След отварянето й се установи наличието на отделен плик с надпис 
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„Предлагани ценови параметри” – същият е непрозрачен и запечатан. Подадената 

оферта е изготвена и представена в 1 (един) оригинал на езика на обществената 

поръчка. 

 Трима от членовете на комисията, подписаха плик „Предлагани ценови 

параметри” - оригинал. 

След това комисията отвори опаковката по смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, 

съдържаща Техническото предложение на участника. Трима от членовете на 

комисията, подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

След това комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по 

смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП относно критериите за подбор и лично състояние 

на участниците. 

 

 

Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя на Участник № 1 – „Институт за управление на 

програми и проекти” ЕООД. 

Участникът е представил следните документи относно личното състояние и 

критериите за подбор: 

 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки, в който 

участникът е декларирал, че: 

o Няма да използва ресурсите на трети страни; 

o Липсват основания за изключване; 

o Участникът е вписан в съответния професиеонален регистър; 

o Годишен оборот, както следва: 27 1740,09лева за 2015 г., 107 

914,03 лева за 2016 г. и 26 562,61 лева за 2017 г.; 

o Застраховка професионална отговорност. с покритие от 300 000,00 

лева; 

o Технически и професионални способности, съответно проекти 

сходни с предмета на поръчката, както следва: 

 „Упражняване на строителен надзор на обект 

„Реконструкция на вътрешен и магистрален водопроводи по 

улица „Цар Самуил“, реконструкция и доизграждане на 

канализация на ул. "Цар Самуил" на к.к. "Вили Костенец", 

община Костенец" Подменени 1798 м водопровод и 981 м 

канализация”; 

 „Упражняване на строителен надзор на строително-

ремонтни работи на обект „Рехабилитация на вътрешна 

водопроводна мрежа на град Павликени – първи етап“ 

подменени 21 116 м. водопровод. Изпълнено от Консорциум 

„ИУПП – Стройнадзор“ ДЗЗД. „Институт за управление на 

програми и проекти“ е с участие 90%”; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

 Декларация за срок на валидност на офертата; 

 Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП; 

 Магнитен носител, съдържащ горепосочената информация. 
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Представените от участника документи относно личното състояние и 

критериите за подбор отговарят на изискванията на Възложителя и не са 

констатирани несъответствия. 

 

 

Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя на Участник № 2 – „Технострой-инвестконсулт” 

ЕООД. 

Участникът е представил следните документи относно личното състояние и 

критериите за подбор: 

 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки, в който 

участникът е декларирал, че: 

o Няма да използва ресурсите на трети страни; 

o Липсват основания за изключване; 

o Участникът е вписан в съответния професиеонален регистър; 

o Годишен оборот, както следва: 33 500,00 лева за 2015 г., 47 300,00 

лева за 2016 г. и 203 433,00 лева за 2017 г.; 

o Застраховка професионална отговорност. с покритие от 300 000,00 

лева; 

o Технически и професионални способности, съответно проекти 

сходни с предмета на поръчката, както следва: 

 „Упражняване на строителен надзор за строеж: "Захранващ 

водопровод DN90 PEHD PN6" Разрешение за ползване № 

ДК – 07 – Сф - 11 / 01.07.2015 г”; 

o Декларирал е наличието на изискваните сертификати за качество; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

 Декларация за срок на валидност на офертата; 

 Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП; 

 Магнитен носител, съдържащ горепосочената информация. 

 

Представените от участника документи относно личното състояние и 

критериите за подбор отговарят на изискванията на Възложителя и не са 

констатирани несъответствия. 

 

Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя на Участник № 3 – „ПИН-Радев” ДЗЗД. 

Участникът е представил следните документи относно личното състояние и 

критериите за подбор: 

 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки, в който 

участникът е декларирал, че: 

o Няма да използва ресурсите на трети страни; 

o Липсват основания за изключване; 

o Участниците в обединението са вписани в съответния 

професионален регистър; 

o Годишен оборот, както следва: 173 000,00 лева за 2015 г., 

262 000,00 лева за 2016 г. и 148 000,00 лева за 2017 г. от участника 



 5 

в обединението „ПРОЕКТИРАНЕ И НАДЗОР” ЕООД, а за 

участника „Радев – 06” ЕООД: 248 331,00 лева за 2015 г., 

122 792,00 лева за 2016 г. и 233 606 лева за 2017 г.; 

o Технически и професионални способности, съответно проекти 

сходни с предмета на поръчката, както следва: 

 „Упражняване на строителен надзор, технически, 

количествен и стойностен контрол, отчитане на 

изпълнените строително - монтажни работи (СМР), 

изготвяне на технически паспорт и въвеждане е 

експлоатация на обект „Дублиране на 4бр. бункерни 

помпени станции при ПС „Северна зона”, гр. Хасково - 

първи етап”. Строеж I-ва категория по ЗУТ; 

 „Упражняване на строителен надзор на „Външен главен 

водопровод от съществуваща водопроводна мрежа на кв. 

Черноконево до черпателния резервоар на ПС „Меричлери”, 

находящ се в землищата на гр. Димитровград и гр. 

Меричлери, община Димитровград” Строеж I-ва категория 

по ЗУТ; 

 „Проектиране на ВиК на квартали в гр. Свиленград - кв. 300, 

кв. 301, кв. 302, кв. 303, кв. 304, кв. 305 - актуализация, 

находяш се в кв. 300, кв. 301, кв. 302, кв. 303, кв. 304, кв. 

305, гр. Свиленград”. Строеж от III-та категория по ЗУТ; 

 „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична 

рехабилитация на канализацията на гр. Годеч Етап 1 

Водопровод: Главен клон ІV – участък от ОТ 522 до ОТ 397, 

дължина 1918,57m; Клон 89 - участък от ОТ 325 до ОТ 245, 

дължина 89,60m; Канализация: Канал 2, от ОТ 500 до ОТ 

522; Етап II Водопровод: Главен клон IV – участък от ОТ 74 

до ОТ 252, дължина 444, 57m, Главен клон II – участък от 

ОТ 522 до ОТ 282, дължина 262,70m, Главен клон III – 

участък от ОТ 74 до ОТ 70, дължина 404,94m, Канализация: 

Канал 1, от ОТ 75 до ОТ 149 Етап III Водопровод: Главен 

клон III – участък от ОТ 70 до ОТ 522, дължина 373,37m, 

Главен клон VI – участък от ОТ 174 до ОТ 164, дължина 

724,78m, Клон 30 – участък от ОТ 71 до ОТ 429, дължина 

186,42m, Клон 31 - участък от ОТ 54 до ОТ 70, дължина 

50,04m; Клон 32 - участък от ОТ 223 до ОТ 54, дължина 

260,20m; Клон 34 - участък от ОТ 217 до ОТ 223, дължина 

438,49m; Клон 40 - участък от ОТ 523 до ОТ 268, дължина 

363,24m; Клон 41 – участък от ОТ 264 до ОТ 263, дължина 

87,10m; Клон 55б - участък от ОТ262 до ОТ 260, дължина 

105,03m; Етап ІV: Водопровод: Клон 46 - участък от ОТ 250 

до ОТ 249, дължина 71,50m; Клон 47 - участък от ОТ 249 до 

ОТ 417, дължина 59,09m; Клон 48 - участък от ОТ 306 до 

ОТ 309, дължина 151,88m; Клон 49 - участък от ОТ 282 до 

ОТ 305, дължина 81,07m; Клон 50 - участък от ОТ 305 до 

ОТ 310, дължина 58,92m; Етап V: Водопровод: Клон 52 - 

участък от ОТ 302 до ОТ 321, дължина 210,13m; Клон 54 - 
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участък от ОТ 297 до ОТ 301, дължина 148,87m; Етап VІ: 

Водопровод: Клон 42 - участък от ОТ 413 до ОТ 522, 

дължина 1415,45m; Клон 43 - участък от ОТ 285 до ОТ 304, 

дължина 126,72m; Клон 44 - участък от ОТ 288 до ОТ 302, 

дължина 173,83m; Клон 45 - участък от ОТ 300 до ОТ 522, 

дължина 838,53m; Клон 51 - участък от ОТ 286 до ОТ 303, 

дължина 127,11m; 

o Участникът е декларирал наличието на изискваните сертификати; 

 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки за участника в 

обединението „ПРОЕКТИРАНЕ И НАДЗОР” ЕООД; 

 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки за участника в 

обединението „Радев – 06” ЕООД; 

 Договор за създаване на обединение „ПИН-Радев” ДЗЗД, като за водещ 

партньор е определен „ПРОЕКТИРАНЕ И НАДЗОР” ЕООД; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

 Декларация за срок на валидност на офертата; 

 Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП; 

 Магнитен носител, съдържащ горепосочената информация. 

 

Представените от участника документи относно личното състояние и 

критериите за подбор отговарят на изискванията на Възложителя и не са 

констатирани несъответствия. 

 

С оглед на описаните по-горе констатации, комисията взе единодушно 

решение: 

Участниците в процедурата се допускат до оценяване на техническите им 

предложения съгласно обявената от Възложителя методика. 

 

С това приключи първият етап от работата на комисията. Председателят закри 

заседанието на 18.05.2018 г. в 16:00 часа.  

 

 

Комисия: 

      Председател: ………ПП………....... 

       

Членове:1) ………ПП………………. 

       

          2) …………ПП……………. 

       

          3) …………ПП……………. 

       

           4) …………ПП……………. 


