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П Р О Т О К О Л  № 2 

за разглеждане на допълнително представените документи и техническите 

предложения 

 

На 11.06.2018 г. в 11:00 часа се събра комисия, назначена със Заповед № 304/16.05.2018 

год. на Кмета на община Белоградчик за провеждане на публично състезание с предмет : 

„Ремонт и рехабилитация на общински пътища на територията на община 

Белоградчик и полагане на тръби за оптичен кабел по четири обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на участък от клон VID 1013 на път /III-1401, 

Белоградчик/ от км 0+000 до км 1+263.469 и полагане на тръби за оптичен кабел“; 

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на участък от клон VID 1003 на път /III-102, 

Бела-Белоградчик/- граница общ. Белоградчик - Димово/ - Орешец - Медовница - /I-1/ от 

км 0+860 до км 1+860”; Обособена позиция № 3: „Реконструкция на участък от клон 

VID 3011 на път /III-1401 Вещица – Белоградчик/ - Дъбравка от км 0+000 до км 1+149.690 

и полагане на тръби за оптичен кабел”; Обособена позиция № 4: „Реконструкция на 

участък от клон VID 3006 на път / VID 1004 Чифлик - Стакевци/ - Праужда от км 1+150 

до км 1+545.421 и полагане на тръби за оптичен кабел”, открита с Решение № 217 от 

16.04.2018 г. и обявена в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00287-2018-

0004, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

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

община Белоградчик; 

2. инж. Иван Еремиев Каменов – гл. инженер и началник отдел „ТСУ и УОС”; 

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

поръчки“ в Община Белоградчик; 

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

община Белоградчик. 

Резервни членове: 

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

икономическо развитие”; 

2. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие”. 

Протокол № 1 е изпратен и получен от всички участници, като в срока, определен от 

Комисията са постъпили  допълнителни документи от следните участници: 

1..„ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин с вх. № 2768 от 31.05.2018 г. в 16:00 ч.; 

2. ДЗЗД „Белоградчик 2018”, гр. София с вх. № 2491-/2/ от 04.06.2018 г. в 12:55 ч.; 

3. „Мегаинввест-холд” ЕООД, гр. Дупница с вх. № 2490-/2/ от 04.06.2018 г. в 10:54 ч.; 

4. Обединение „АС Перфект”, гр. София с вх. № 2505-/2/ от 06.06.2018 г. в  13:06 ч. 

В срока, определен от Комисията не са постъпили изисканите с Протокол № 1 документи 

от участник № 3 „Инфракънстракшън” ЕАД,  гр. София. 



 

 

Комисията пристъпи към преглед на допълнително представените от участниците 

документи.  

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 „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: 

1. Отделно комплектовани заявления за участие за Обособена позиция № 1, Обособена 

позиция № 2, Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4, включващи цифрово 

подписани електроннни ЕЕДОП (Образец № 2) от настоящата документация за всяка от 

обособените позиции. 

2. В представените еЕЕДОП по Обособена позиция № 1, № 2, № 3 и № 4 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 нарушения 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; 

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

 незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 

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

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

допуска участника до разглеждане на неговото Техническо предложение. 

За участник ДЗЗД „Белоградчик 2018”, 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 Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Каро Трейдинг” ООД, гр. София - партньор в 

обединението за Обособена позиция № 1, № 2, № 3 и № 4. В него той 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 е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и е представил 

всички изискани образци на документи от документацията за настоящата обществена 

поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Комисията установи, че участникът ДЗЗД „Белоградчик 2018”, гр. София отговаря на 

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

комисията допуска участника до разглеждане на неговото Техническо предложение. 

 

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

допълнителните документи от участника са постъпили в срок и 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 четири отделно комплектовани заявления за участие за Обособена 

позиция № 1, № 2, № 3 и № 4, включващи цифрово подписан Електронен Единен 

европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) и опис на представените 

документи, съгласно изискванията на възложителя. 

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

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

комисията допуска участника до разглеждане на неговото Техническо предложение.  

За Участник 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 следните документи: 

1. Нов цифрово подписан еЕЕДОП (Образец № 2) за Обединение „АС Перфект” по 

Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2, Обособена позиция № 3 и Обособена 

позиция № 4, като 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. 

2. Нов цифрово подписан еЕЕДОП (Образец № 2) за „АБАК ДС” ЕООД по Обособена 

позиция № 1, Обособена позиция № 2, Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4 

като 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. 

3. Нов цифрово подписан еЕЕДОП (Образец № 2) за „Пътперфект” ЕАД по Обособена 

позиция № 1, Обособена позиция № 2, Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4 

като 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. 

Комисията установи, че участникът „АС Перфект”, гр. София отговаря на изискванията 

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

допуска участника до разглеждане на неговото Техническо предложение.  

За Участник № 3 „Инфракънстракшън” ЕАД,  гр. София.  Комисията установи, че 

участника не е представил, изисканите от комисията допълнителни документи, с които да 

удостовери съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на 

Възложителя поставени в документацията, с оглед на което комисията предлага за 

отстраняване офертата на участника поради следните съображения: 

Участникът е представил в офертата си само един комплект заявление за участие, 

включващо опис на представените документи и цифрово подписан електронен ЕЕДОП в 



 

 

 

 образец, който не отговаря на образеца от документацията за участие в обществената 

поръчка, като в него липсва следната информация: 

- В Част II: „Информация за икономическия оператор”, Раздел А, поле 4 участникът 

не е посочил обособената позиция от настоящата обществена поръчка, за която подава 

заявление за участие; 

- 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 ръководен състав, като за посоченият 

за позиция „Технически ръководител на обекта” – Петко Христов Петков липсва 

информация за минимум 5 (пет) години опит в реализацията на инвестиционни проекти в 

строителството на подобна позиция, съгласно изискванията на възложителя, посочени в 

документацията за участие в обществената поръчка. 

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а”от ЗОП, във връзка с 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Комисията предлага офертата на участника „Инфракънстракшън” 

ЕАД, гр. София да бъде отстранена от участие в процедурата за обществена поръчка. 

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

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на офертите показателите за 

оценяване са следните: 

Показатели за оценяване: 

А) ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) – Оценява предложените организация и начин на 

изпълнение на строителството и е с относителна тежест 50 %; 

Б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – Оценява предложената от участника цена за 

изпълнение на поръчката и е с относителна тежест 50 %. 

Комисията пристъпи към разглеждане на технически предложения на участниците. 

Обособена позиция № 1„Реконструкция на участък от клон VID 1013 на път /III-

1401, Белоградчик/ от км 0+000 до км 1+263.469 и полагане на тръби за оптичен 

кабел“: 

1.Участник № 1  “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница.  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

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

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 30 (тридесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 140 (сто и четиридесет) календарни дни. 

2. Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

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

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 360 (триста и шестдесет) календарни дни. 

 



 

 

3. Участник № 4 Обединение „АС Перфект”,  гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 30 (тридесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 221 (двеста двадесет и един) дни. 

 

4. Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 30 (тридесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 72 (седемдесет и два) дни. 

 

Обособена позиция № 2„Реконструкция на участък от клон VID 1003 на път /III-102, 

Бела-Белоградчик/- граница общ. Белоградчик - Димово/ - Орешец - Медовница - /I-

1/ от км 0+860 до км 1+860”: 

1. Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 30 (тридесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 140 (сто и четиридесет) календарни дни. 

2.Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 360 (триста и шестдесет) календарни дни. 

 

3. Участник № 4 Обединение „АС Перфект”,  гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от  

 

 

 



 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 30 (тридесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 149 (сто и четиридесет и девет) дни. 

4. Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 30 (тридесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 65 (шестдесет и пет) дни. 

 

Обособена позиция № 3: „Реконструкция на участък от клон VID 3011 на път /III-

1401 Вещица – Белоградчик/ - Дъбравка от км 0+000 до км 1+149.690 и полагане на 

тръби за оптичен кабел”: 

1. Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Предложение за изпълнение на поръчката, оценката на което е мотивирана в оценъчен 

лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 30 

(тридесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 140 (сто и четиридесет) календарни дни. 

 

2. Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 360 (триста и шестдесет) календарни дни. 

3. Участник № 4 Обединение „АС Перфект”,  гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 30 (тридесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 223 (двеста двадесет и три) дни. 

 

 

 



 

 

4. Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 30 (тридесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 64 (шестдесет и четири) дни. 

 

Обособена позиция № 4: „Реконструкция на участък от клон VID 3006 на път / VID 

1004 Чифлик - Стакевци/ - Праужда от км 1+150 до км 1+545.421 и полагане на тръби 

за оптичен кабел”: 

 

1. Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 30 (тридесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 140 (сто и четиридесет) календарни дни. 

 

2. Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 212 (двеста и дванадесет) календарни дни. 

 

3. Участник № 4 Обединение „АС Перфект”,  гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 30 (тридесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 111 (сто и единадесет) дни. 

 

4. Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от  

 



 

 

възложителя документи. Комисията направи оценка на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Технически показател, оценката на който е мотивирана в оценителен лист, изготвен от 

членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол – 30 (тридесет) точки. 

Срок за изпълнение на поръчката: 51 (петдесет и един) дни. 

 

Настоящият протокол е съставен на 16.07.2018 г. след проведени пет заседания на 

комисията, съответно на 11.06.2018 г., на 20.06.2018 г., на 02.07.2018 г. и 16.07.2018 г. 

Ценовите предложения на участниците ще бъдат оповестени на 20.07.2018 г. в 10:45 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 участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница; 

2. Оценителен лист на участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018”; 

3. Оценителен лист на участник № 4 Обединение „АС Перфект”,  гр. София; 

4. Оценителен лист на участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин. 

 

 

Председател: ……(П)……………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

 

 

 

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

                  (М. Маринова)                                             (инж. Ив. Каменов) 

 

 

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

                (Ан. Кирилова)                                              (М. Иванова) 

 

 

(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) 

 


