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П Р О Т О К О Л  № 2 

за разглеждане на допълнително представените документи и техническите 

предложения 

 

На 12.06.2018 г. в 11:00 часа  комисията, назначена със Заповед № 314 /18.05.2018 год. на 

Кмета на община Белоградчик за провеждане на публично състезание с предмет 

„Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на 

улици и тротоари в град Белоградчик, Община Белоградчик”, открита с Решение № 

235 от 18.04.2018 г. и обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП под  № 00287-

2018-0006, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Иван Еремиев Каменов – гл. инженер и началник отдел „ТСУ и УОС” в 

община Белоградчик; 

2. Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки“ в Община Белоградчик; 

3. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция” в 

община Белоградчик. 

4. Димитринка Борисова Кръстева – старши счетоводител в община Белоградчик. 

 

Резервни членове: 

1. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и 

икономическо развитие” в община Белоградчик; 

2. Марияна Маринова Маринова – началник отдел „ФСД” и гл. счетоводител в 

община Белоградчик; 

Проведе закрито заседание за разглеждане на допълнително представените документи от 

участниците в процедурата за обществена поръчка. Протокол № 1 е изпратен и получен 

от всички участници, като в срока, определен от Комисията са постъпили  допълнителни 

документи от следните участници: 

1. „Мегаинвест-холд” ЕООД, гр. Дупница с вх. № 2548-/2/ от 07.06.2018 г. в 11:22 ч.; 

2. „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин, с вх. № 2555-/2/ от 11.06.2018 г. в 11:55 ч.; 

3. „Актив Билдинг инк” ЕООД, гр. София с вх. № 2549-/2/ от 12.06.2018 г. в 12:10 ч.; 

4. „Инфракънстакшън” ЕАД, гр. София с вх. № 2558-/2/ от 12.06.2018 г. в 16:45 ч.; 

5. Обединение „АС Перфект”, гр. София с вх. № 2557-/2/ от 15.06.2018 г. в 11:29 ч. 

В хода на проверката за съответствие с изискванията на ЗОП и минималните изисквания 

за подбор на Възложителя в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи следното: 

 

За Участник  „Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница 

 



 

 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. В хода на проверката на допълнително 

представените документи за отстраняване на констатирани липси и несъответствия в 

Протокол № 1 от работата на комисията за съответствие с изискванията на ЗОП и 

минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в 

процедурата, Комисията установи, че участника е представил следните документи: 

Нов цифрово подписан електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), попълнен коректно в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други 

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка”,  в 

поле 1 участникът е декларирал обстоятелства, относно извършени престъпления  по чл. 

61, ал. 1, чл. 62, ал. 1, или 3, чл. 63, ал .1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или 

аналогични задължения, съгласно изискванията на възложителя, посочени в 

документацията на участие в обществената поръчка. 

Комисията установи, че участникът „Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница отговаря 

на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 

поради което допуска участника до разглеждане на Техническото предложение. 

 

За Участник  „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. В хода на проверката на допълнително 

представените документи за отстраняване на констатирани липси и несъответствия в 

Протокол № 1 от работата на комисията за съответствие с изискванията на ЗОП и 

минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в 

процедурата, Комисията установи, че участника е представил следните документи: 

Нови цифрови подписани електронни Единни европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за „ПСТ Видин” ЕООД, за инж. Борислав Момчилов Борисов и за инж. 

Весела Николаева Вълкова попълнени коректно в следните части: 

1.В Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 

орган или възложителя на държавата членка”, поле 1 участникът е декларирал 

обстоятелства, относно: 

-  извършени престъпления  по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1, или 3, чл. 63, ал .1 или 2, чл. 228, 

ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, съгласно изискванията на 

възложителя, посочени в документацията на участие в обществената поръчка; 

- информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217 и чл. 254а 

– 260 от НК; 

- за извършени престъпления по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 

2. В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални 

способности”, поле 5: „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, 

които ще извършат строителството” за позиция „Ръководител обект”  е посочен инж. 

Венцислав Симеонов Беремски, който отговаря на изискването на възложителя за 

образователно-квалификационна степен и минимум 3 г. професионален опит по 

специалността „Пътно строителство”.  

3. Представен е цифрово подписан електронен ЕЕДОП за инж. Венцислав Симеонов 

Беремски в който е  декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя 

към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочен в Обявлението за  



 

 

обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за 

участие. 

Комисията установи, че участникът „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 

поради което допуска участника до разглеждане Техническото предложение. 

За Участник № 3 „Актив Билдинг инк”  ЕООД, гр. София  

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. В хода на проверката на допълнително 

представените документи за отстраняване на констатирани липси и несъответствия в 

Протокол № 1 от работата на комисията за съответствие с изискванията на ЗОП и 

минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в 

процедурата, Комисията установи, че участника е представил нов цифрово подписан 

електронен ЕЕДОП, в който е попълнил липсващата информация, а именно: 

1. В Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 

орган или възложителя на държавата членка”, поле 1 участникът е декларирал 

обстоятелства, относно извършени престъпления  по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1, или 3, чл. 

63, ал .1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, съгласно 

изискванията на възложителя, посочени в документацията на участие в обществената 

поръчка. 

2. В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Б: „Икономическо и финансово 

състояние”, поле 5 участникът е декларирал, че притежава валидна застраховка 

„Професионална отговорност в строителството“, със срок на валидност  до 02.06.2019 г. 

3. В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални 

способности”, поле 5: „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, 

които ще извършат строителството” за позиции „Координатор по безопасност и 

здраве” и „Контрол по качество” е посочен инж. Борис Стоев Евтимов, който отговаря на 

изискванията на възложителя за опит като Координатор по безопасност и здраве, не по – 

малко от 2 години и опит като Контрол по качеството, не по – малко от 2 години. 

4.  В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“  участникът е декларирал обхвата на притежава 

ните сертификати EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015. 

Комисията установи, че участникът „Актив Билдинг инк”  ЕООД, гр. София отговаря 

на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 

поради което допуска участника до разглеждане Техническото предложение. 

 

За Участник № 6 “Инфракънстракшън” ЕАД, гр. София  

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. В хода на проверката на допълнително 

представените документи за отстраняване на констатирани липси и несъответствия в 

Протокол № 1 от работата на комисията за съответствие с изискванията на ЗОП и 

минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в 

процедурата, Комисията установи, че участника е представил нов цифрово подписан 

ЕЕДОП, в който е попълнил липсващата информация, а именно: 

В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални 

способности”, поле 5: „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, 

които ще извършат строителството” участникът  е посочил следният ръководен 

състав и персонал: 



 

 

-   за позиция „Ръководител на обекта” – инж. Надежда Живкова Боговска е посочена 

информация за минимум 3 (три) години професионален опит по специалността, освен това 

е представено копие от трудова книжка; 

- за  позиция „Технически ръководител” Петко Христов Петков е посочена информация за 

минимум 3 (три) години опит като технически ръководител на строителни обекти, освен 

това е представено копие от трудова книжка; 

- за позиция „Координатор по безопасност и здраве”  и позиция „Контрол по качеството”  

посоченият инж. Любомир Симитчийски са предоствени   два броя референции от „ЕКОМ 

2”, гр. Самоков, в уверение на това,  че притежава повече от 2 (две) години опит като 

координатор по безопасност и здраве и като контрол по качеството. 

Комисията установи, че участникът “Инфракънстракшън” ЕАД, гр. София отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 

поради което допуска участника до разглеждане Техническото предложение. 

 

За Обединение „АС Перфект”, гр. София 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. В хода на проверката на допълнително 

представените документи за отстраняване на констатирани липси и несъответствия в 

Протокол № 1 от работата на комисията за съответствие с изискванията на ЗОП и 

минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в 

процедурата, Комисията установи, че участника е представил нов цифрово подписан 

електронен ЕЕДОП, в който е попълнил липсващата информация, а именно: 

1.Представеният нов еЕЕДОП (Образец № 2) за Обединение „АС Перфект”: 

- В Част II „Информация за икономическия оператор” участникът е посочил ролята на 

партньорите в обединението;  

- в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 

орган или възложителя на държавата членка”, поле 1 участникът е декларирал 

обстоятелствата, относно специфичните национални основания за изключване, съгласно 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие; 

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел А „Годност” участникът е декларирал че 

всеки от участниците в обединението е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) за строежи втора група, трета категория, като е посочен номера на 

удостоверението, категорията строеж, както и валидността на удостоверението. 

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Б „Икономическо и финансово 

състояние”, поле 5 участникът е посочил информация за застраховка „Професионална 

отговорност” за всеки от участниците в обединението, като е посочил застрахователните  

суми и валидността на застраховката.,  

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални 

способности”, поле 5: „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, 

които ще извършат строителството” за предложеният за позиция „Технически 

ръководител” инж. Филип Белев е представил информация за 10 (десет) години  опит като 

технически ръководител на строителни обекти.  

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални 

способности”, поле 5: „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, 

които ще извършат строителството” за предложеният за позиция експерт „Контрол 

по качеството” инж. Марин Маринов е предоставена информация за 3 (три) години опит 

като Контрол по качеството. 

 



 

 

 

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление”  участникът е посочил, че 

притежава сертификати за внедрени системи - система за управление на качеството 

съгласно стандарта EN ISO 9001:2015, както и система за управление на околната среда 

съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 като е посочил обхвата на сертификатите. 

 

2. В представеният еЕЕДОП (Образец № 2) за „АБАК ДС” ЕООД: 

- в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 

орган или възложителя на държавата членка”, поле 1 участникът е декларирал 

липсващите обстоятелствата, относно специфичните национални основания за 

изключване, съгласно изискванията на възложителя; 

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел А „Годност” участникът е декларирал че е 

вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи втора 

група, трета категория, като е посочен номера на удостоверението, категорията строеж, 

както и валидността на удостоверението;  

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Б „Икономическо и финансово 

състояние”, поле 5 участникът е декларирал, че притежава застраховка „Професионална 

отговорност”, като е посочил застрахователната  сума и валидността на застраховката; 

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални 

способности”, поле 5: „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, 

които ще извършат строителството” за предложеният за позиция „Технически 

ръководител” инж. Филип Белев е представил информация за 10 (десет) години  опит като 

технически ръководител на строителни обекти; 

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление”  участникът е посочил, че 

притежава сертификати за внедрени системи - система за управление на качеството 

съгласно стандарта EN ISO 9001:2015, както и система за управление на околната среда 

съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 като е посочил обхвата на сертификатите. 

3. В представеният еЕЕДОП (Образец № 2) за „Пътперфект” ЕАД: 

- в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 

орган или възложителя на държавата членка”, поле 1 участникът участникът е 

декларирал липсващите обстоятелствата, относно специфичните национални основания за 

изключване, съгласно изискванията на възложителя; 

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел А „Годност” участникът е декларирал че е 

вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи втора 

група, трета категория, като е посочен номера на удостоверението, категорията строеж, 

както и валидността на удостоверението;  

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Б „Икономическо и финансово 

състояние”, поле 5 участникът участникът е декларирал, че притежава застраховка 

„Професионална отговорност”, като е посочил застрахователната  сума и валидността на 

застраховката; 

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални 

способности”, поле 5: „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, 

които ще извършат строителството” за предложеният за позиция експерт „Контрол 

по качеството” инж. Марин Маринов е посочена информация за 3 (три) години опит като 

Контрол по качеството; 

- В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление”  участникът е посочил, че 



 

 

 притежава сертификати за внедрени системи - система за управление на качеството 

съгласно стандарта EN ISO 9001:2015, както и система за управление на околната среда, 

съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 като е посочил обхвата на сертификатите. 

 

Критерий за възлагане е  „оптимално съотношение качество/цена“. 

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на офертите показателите за 

оценяване са следните: 

К1 – Предложена цена – максимална оценка – 50 точки 

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – максимална оценка - 50 

точки 

 

По отношение на показател К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката - в 

техническото си предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение, 

съгласно Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на технически предложения на участниците. 

Участник № 1 “Техно Строй България” ООД, гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи.  

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката  от  240 календарни дни, 

считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.  

 

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи 

както следва: 

 за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях - 10  (десет) години  

 за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 

години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища 

и улиците -  2 (две) години, а при основни ремонти – 1 (една) година; 

 за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново 

строителство – 10 (десет) години; при основен ремонт и рехабилитация – 4 (четири) 

години. 

Предложените срокове от участника съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. 

 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил 

следните приложения: 

 Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за качествено 

изпълнение на поръчката  

 Приложение 2 – Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с 

приложени диаграма на работната ръка и механизацията  

Комисията оцени техническото предложение на участника по Показател К2 – 

Организация за качествено изпълнение на поръчката с 50 (петдесет) точки, като мотивите 

за оценката са описани в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, 

неразделна част от настоящият протокол. 



 

 

Участник № 2 „Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и съдържа всички посочени от възложителя документи.  

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката  от  230 календарни дни, 

считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.  

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни 

работи: 2 години. 

Предложеният срок от участника съответства на изискванията на Възложителя и на 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи. 

 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил 

следните приложения: 

Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за качественото изпълнение на 

поръчката  

Приложение 2 – Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с 

приложени диаграма на работната ръка и механизацията  

 

На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП,  съобразно изискванията на 

предоставената от Възложителя документация към обществената поръчка 

комисията предлага на Възложителя, участникът „Мегаинвест- Холд“ ЕООД да бъде 

отстранен от процедурата, тъй като не отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя относно съдържанието на офертата си. Конкретни аргуметни и 

мотивите на комисията са  описани в оценителен лист, изготвен от членовете на 

комисията, неразделна част от настоящият протокол. 

Участник № 3 „Актив Билдинг инк”  ЕООД, гр. София  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката  от  124 календарни дни, 

считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.  

 

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни 

работи: 2 години. 

Предложените срокове от участника съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи 

 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил 

следните приложения: 

 Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за качествено 

изпълнение на поръчката  

 Приложение 2 – Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с 

приложени диаграма на работната ръка и механизацията  

Комисията оцени техническото предложение на участника по Показател К2 – 

Организация за качествено изпълнение на поръчката с 50 (петдесет) точки, като мотивите  

 



 

за оценката са описани в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, 

неразделна част от настоящият протокол. 

Участник № 4 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация.  

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката  от  226 календарни дни, 

считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.  

 

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи 

2 години. 

Предложените срокове от участника съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи 

 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил 

следните приложения: 

 Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за качествено 

изпълнение на поръчката  

 Приложение 2 – Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с 

приложена диаграма на механизацията  

 

На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и съобразно изискванията на 

предоставената от Възложителя документация към обществената поръчка 

комисията предлага на Възложителя, участникът „ПСТ Видин“ ЕООД да бъде 

отстранен от процедурата, тъй като не отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя относно съдържанието на офертата си. Конкретни аргуметни и 

мотивите на комисията са  описани в оценителен лист, изготвен от членовете на 

комисията, неразделна част от настоящият протокол. 

Участник № 5 Обединение „Ас Перфект”, гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3). Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката  от  

240 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка до датата 

на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.  

 

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни 

работи: 2 години. 

Предложеният срок от участника съответстват на изискванията на Възложителя и на 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи 

 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил 

следните приложения: 

Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за качествено изпълнение на 

поръчката  

Приложение 2 – Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с 

приложена диаграма на работната ръка.  

 

На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и съобразно изискванията на 

предоставената от Възложителя документация към обществената поръчка 

комисията предлага на Възложителя, участникът Обединение „АС Перфект” да бъде  



 

 

отстранен от процедурата, тъй като не отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя относно съдържанието на офертата си. Конкретни аргуметни и 

мотивите на комисията са  описани в оценителен лист, изготвен от членовете на 

комисията, неразделна част от настоящият протокол. 

Участник № 6 “Инфракънстракшън” ЕАД, гр. София  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи.  

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката  от  240 календарни дни, 

считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.  

 

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни 

работи: 3 години 

Предложените срокове от участника съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи 

 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил 

следните приложения: 

 Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за качествено 

изпълнение на поръчката  

 Приложение 2 – Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с 

приложени диаграма на работната ръка и механизацията  

Комисията оцени техническото предложение на участника по Показател К2 – 

Организация за качествено изпълнение на поръчката с 50 (петдесет) точки, като мотивите 

за оценката са описани в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, 

неразделна част от настоящият протокол. 

Настоящият протокол е съставен на  13.08.2018 г. Ценовите предложения на участниците 

ще бъдат оповестени на 21.08.2018 г. в 09:00 часа в Заседателната зала на община 

Белоградчик, ул. „Княз Борис І” № 6, етаж 2. 

Приложение към настоящият протокол са оценителни листове, изготвени от членовете на 

комисията: 

1. Оценителен лист на “Техно Строй България” ООД, гр. София 

2. Оценителен лист на “Мегаинвест-холд” ЕООД, гр. Дупница; 

3. Оценителен лист на „Актив Билдинг инк”  ЕООД, гр. София 

4. Оценителен лист на „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин; 

5. Оценителен лист на Обединение „Ас Перфект”, гр. София; 

6. Оценителен лист на “Инфракънстракшън” ЕАД, гр. София. 

 

Председател: ……(П)……………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

Членове: 1.……(П)…………..                                  2. ……(П)……………………. 

                  (инж. Ив. Каменов)                                    (Ан. Кирилова) 

 

3…………(П)……………….                                     4. ……(П)………………….. 

                 (М. Иванова)                                                (Д. Кръстева) 



 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита 

на личните данни (ЗЗЛД) 

 


