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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 10:00 часа комисия, назначена със Заповед № 295 /14.05.2018 год. на 

Кмета на община Белоградчик за провеждане на публично състезание с предмет 

„Упражняване на строителен надзор при реконструкцията на участъци от общински 

пътища на територията на община Белоградчик и полагане на тръби за оптичен 

кабел в част от участъците“, открита с Решение № 218 от 16.04.2018 г.и обявена в 

регистъра на обществени поръчки на АОП под  № 00287-2018-0005, 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 - 05.06.2018 г.  са постъпили  допълнителни документи от следните участници: 

1..„Богоев Консулт” ЕООД, гр. София с вх. № 2787 от 01.06.2018 г. в 09:19 ч.; 

2. „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин с вх. № 2349-/2/ от 04.06.2018 г. в 09:51 ч. 

След  изтичане на срока, определен от Комисията са постъпили допълнителни документи 

от участника Обединение „Консултанти Белоградчик” с вх. № 2345-/2/ от 06.06.2018 г. в 

11:27 ч. 

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: 



 

 

1. За Участник  „Богоев Консулт” 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 следните документи: 

Участникът е представил цифрово подписан електронен единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), приложен на електронен носител. 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 „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София отговаря на 

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

допуска участника до разглеждане на неговото Техническо предложение. 

2. За участник „Мега-Строй-Инженеринг” 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: 

Нов цифрово подписан електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), попълнен коректно в частите, описани в Протокол № 1/28.05.2018 г., а именно:  

1. В Част III „Основания за изключване”, Раздел В „Основания свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение”, поле 4, 

участникът е декларирал липсата на обстоятелства, относно споразумения с други 

икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията. 

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

способности”, поле 1б) участникът е декларирал, че през последните три години е 

извършил дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената 

поръчка.  

3.  В представеният еЕЕДОП в Част IV ”Критерии за подбор”, раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”  участникът е 

декларирал обстоятелството, относно наличието на сертификат за управление на 

качеството сертифициран съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 с обхват „упражняване на 

строителен надзор“, съгласно изискванията на възложителя. 

Комисията установи, че участникът „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин 

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

възложителя и комисията допуска участника до разглеждане на неговото Техническо 

предложение. 

3. За Участник № 4 Обединение „Консултанти Белоградчик.  

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили след 

изтичане на законоустатовеният срок от 5 (пет) работни дни от получаване на протокола 

от участника, поради което няма да бъдат разглеждани. 



 

 

 

Комисията установи, че офертата на участникът Обединение „Консултанти 

Белоградчик не отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, с оглед на което комисията предлага за отстраняване офертата 

на участника поради следните съображения: 

1. В представения електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 

(еЕЕДОП) – Образец № 1 от настоящата документация на Обединение „Консултанти 

Белоградчик” 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 не е 

декларирал обстоятелствата, относно специфичните национални основания за 

изключване, съгласно изискванията на възложителя, посочени в Раздел III. „Условия за 

участие. Основания за отстраняване. Критерии за подбор” т. 2 „Основания за 

отстраняване” от документацията за участие. 

2. В представеният еЕЕДОП на Обединение „Консултанти Белоградчик” в Част IV 

”Критерии за подбор”, раздел А „Годност” участникът не е посочил информация, 

относно обстоятелството дали е вписан в професионален или търговски регистър, 

съгласно изискванията на възложителя. 

3. В представеният еЕЕДОП на Обединение „Консултанти Белоградчик” в Част IV 

”Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, т. 5 

участникът не е посочил информация за наличие на валидна застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

4. В представеният еЕЕДОП на „Три ЕС” ЕООД, гр. София – водещ партньор в 

обединение „Консултанти Белоградчик” 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 не е декларирал обстоятелствата, относно 

специфичните национални основания за изключване, съгласно изискванията на 

възложителя, посочени в Раздел III. „Условия за участие. Основания за отстраняване. 

Критерии за подбор” т. 2 „Основания за отстраняване” от документацията за участие. 

5. В представеният еЕЕДОП СД „Артстрой – Николов, синове и сие” – партньор в 

обединение „Консултанти Белоградчик” в Част IV ”Критерии за подбор”, раздел Г 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”  

участникът не е декларирал наличието на сертификат за управление на качеството, 

сертифициран съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват 

„упражняване на строителен надзор“, съгласно изискванията на възложителя. 

С оглед на гореизложеното на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП комисията предлага офертата на участник Обединение „Консултанти 

Белоградчик” 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: 

Показател  
Максимален брой 

точки 

Предлагана цена – Пц 50 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 50 

 



 

 

По показател Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Тп се оценява 

разпределение на ресурсите и организация на екипа на всяка оферта в съответствие с 

предмета на обществената поръчка и се дава възможност да бъдат сравнени и оценени 

обективно техническите предложения на кандидатите. 

Комисията пристъпи към разглеждане на технически предложения на допуснатите 

участници: 

Участник № 1  “Сет Инженеринг” ЕООД, 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 по Технически показател „Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката” - Тп, оценката на което 

е мотивирана в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от 

настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

Участник № 2 „Стройнорм” ЕООД, 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,  по Технически показател „Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката” - Тп, оценката на което 

е мотивирана в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от 

настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

Участник № 3 Обединение „ТКС – РУБИКОН”, 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 по Технически показател „Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката” - Тп, оценката на което 

е мотивирана в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от 

настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

Участник № 4 „Богоев Консулт” ЕООД, 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 по Технически показател „Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката” - Тп, оценката на което 

е мотивирана в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от 

настоящият протокол – 30 (тридесет) точки. 

Участник № 6 „Мега-Строй-Инженеринг” 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 по Технически показател „Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката” - Тп, оценката на което 

е мотивирана в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от 

настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

 



 

 

 

Участник № 7 „Институт за управление на програми и проекти” ООД, 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 по Технически показател „Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката” - Тп, оценката на което 

е мотивирана в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от 

настоящият протокол – 50 (петдесет) точки. 

Настоящият протокол е съставен на  09.07.2018 г. Ценовите предложения на участниците 

ще бъдат оповестени на 12.07.2018 г. в 10:00 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 участник № 1 “Сет Инженеринг” ЕООД, гр. София; 

2. Оценителен лист на участник № 2 „Стройнорм” ЕООД, гр. София; 

3. Оценителен лист на участник № 3 Обединение „ТКС – РУБИКОН”, гр. София; 

4. Оценителен лист на участник № 4 „Богоев Консулт” ЕООД, гр. София; 

5. Оценителен лист на участник № 6 „Мега-Строй-Инженеринг” ЕООД, гр. Видин; 

6. Оценителен лист на участник № 7„Институт за управление на програми и проекти” 

ООД, гр. София. 

 

 

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) 

 

 


