
            О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 

Днес, 30.06.2017 г. на осн. чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисия назначена със Заповед 

№ ОА-292/14.06.2017г. на Зам. кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 

103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита процедура с Решение № ОП-24/15.05.2017г. за 

откриване  на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на 

строително-монтажни работи (СМР) на: „Реконструкция на водопроводната мрежа 

на гр. Ботевград – 1 етап“, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам. кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    

          1. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

        2. Иван Гуленов – гл. специалист „Нискo строителство и техническа 

инфраструктура“ 

        3. инж. Надежда Петкова Петрова – строителен инженер „ПГС“ - 

външен експерт, вписана под номер в АОП: ВЕ-202  

       4.инж. Елена Михайлова Чернева – строителен инженер В и К - 

външен експерт, вписана под номер в АОП: ВЕ-37 

Резервни членове:  

       1. Николай Николов – юрисконсулт 

       2. инж. Стоил Атанасов – нач-к отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

       3. инж. Митко Тодорин – мл. експерт «Инвеститорски контрол и 

капитални вложения» 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15, в сградата на общинска администрация Ботевград, 

за да продължи своята работа по обстойно разглеждане на  представените документи от 

участниците и да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

 

Да пристъпи към разглеждане на представените документи от участниците по 

реда на постъпване на офертите им 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П*//инж. Цветелин Цветков/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

2. /п/ /Иван Гуленов/ 

 

3. /п/ /инж. Надежда Петрова/ 

 

4. /п/ /инж. Елена Чернева/ 



1. „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

установи следното в представения от участника Единен Европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП - Образец № 2): 

1.1. В част II “Информация за икономическия оператор“ " и по-конкретно в 

раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор 

няма да използва“ участникът не е отговорил на въпроса „Икономическият оператор 

възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“   

1.2.В част III „Основания за изключване" и по-конкретно в раздел Г „Други 

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка", участникът 

не е отговорил на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключение, които са посочени в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка?", съответно не е попълнил полето, в което следва да посочи 

дали се прилагат специфични национални основания за изключване (съгласно указанията 

дадени в раздел II т.2.6 на Документацията за участие) .   

   

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участникът в срок от 5/пет/ работни 

дни от получаване на настоящия протокол да представи: 

 Коректно попълнен ЕЕДОП  

 

Комисията указва на участника, че може да представи на комисията нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

2. „ВЕРА - СТРОЙ“ ООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

установи следното в представения от участника Единен Европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП - Образец № 2): 

2.1.В част III „Основания за изключване" и по-конкретно в раздел В „Основания, 

свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“, на 

поставения въпрос „Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално 

нарушение?“ - липсва посочване на отговор от участника / с „Да“ или „Не“/ в полето 

отдясно; 

2.2. В част III „Основания за изключване" и по-конкретно в раздел В „Основания, 

свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“, на 

поставения въпрос „Икономическият оператор има ли информация за конфликт на 

интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?“ - 

липсва посочване на отговор от участника / с „Да“ или „Не“/ в полето отдясно; 

 2.3.В част III „Основания за изключване" и по-конкретно в раздел Г „Други 

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка", на въпроса 

„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключение, които са посочени в 

съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?" е отговорил 

положително, което предполага, на поставения въпрос в следващото поле на документа – 

„В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, 

икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?" 

– участникът да посочи съответните предприети мерки, което същият не е направил. 

Във връзка с изложеното, комисията счита, че има несъответствие на информацията, 



попълнена в двете полета и обръща внимание на участника, че специфичните основания за 

изключване за посочени в раздел II т.2.6 на Документацията за участие; 

 2.4. В част IV “Критерии за подбор“, в Раздел Б „Икономическо и финансово 

състояние“, в т. 5, в полето отдясно е посочено наименованието на 

застрахователното дружество, както и застрахователната сума и номера на полицата, 

но участникът не е посочил дата на издаване на застраховката, също така не е 

уточнил вида на застраховката, както и не е посочено коя категория строежи 

покрива; Застраховката „Професионална отговорност” следва да бъде съгласно чл. 171, 

ал.1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за 

строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съгласно чл. 5, ал.2, т.2 от 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството. 

 

 2.5. В част IV “Критерии за подбор“, в Раздел В „Технически и професионални 

способности“, в т.1а) участникът е декларирал, че е изпълнил два обекта, сходни по 

предмет и обем с предмета на поръчката (1. „Реконструкция на водоснабдителна и 

канализационна мрежа в с. Селча“ и 2. „Подмяна на водопроводната мрежа в с. Бабяк и 

изграждане на пречиствателна станция за питейни води – с. Бабяк“), но от така 

цитираните наименования на двата обекта, както и от посочените дължини, а именно – за 

първия обект – „Дължина 3510м.“ и за втория обект – „Дължина 4931м.“, не става ясно 

каква е конкретната дължина на водопроводните мрежи, за които са изпълнени 

дейности по реконструкция и подмяна  (каквото е изискването на Възложителя 

посочено в т. 2.5, 1) „Изисквания за технически и професионални способности“ от 

Документацията за участие, както и в Раздел II,I точка 1.3 от Обявлението). С оглед на 

това, комисията е поставена в невъзможност  да извърши преценка дали декларираните 

строителни дейности са по изграждане и/или реконструкция на минимум 8000 линейни 

метра водопроводна мрежа, независимо от тяхната стойност и броя на договорите, по 

които са изпълнени; 

 2.6. В част VI „Заключителни положения“ участникът не е попълнил изискуемата 

информация, съгласно изискванията на образеца. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участникът в срок от 5/пет/ работни 

дни от получаване на настоящия протокол да представи: 

 Коректно попълнен ЕЕДОП  

 Информация и/или доказателства, че участникът е изпълнил минимум 8000 

линейни метра водопроводна мрежа, независимо от тяхната стойност и 

броя на договорите, по които са изпълнени; 

 

Комисията указва на участника, че може да представи на комисията нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

3. „ДК ИНФРА“ ООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

установи следното в представения от участника Единен Европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП - Образец № 2): 

 След проверката се установи, че участника отговаря на изискванията на 

Възложителя и се допуска до следващия етап на разглеждане и оценка. 
 

 



Във връзка с гореописаното и съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците имат 

право да заменят представените документи или да представят нови, с които да 

удовлетворят изискванията на Възложителя.  

 

След извършване на тези действия комисията взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 

 

Да продължи своята работа на следващото си заседание, което ще бъде 

насрочено след изтичане на срока за представяне на допълнително изисканите от 

участниците документи. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/ /инж. Цветелин Цветков/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
5. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

6. /п/ /Иван Гуленов/ 

 

7. /п/ /инж. Надежда Петрова/ 

 

8. /п/ /инж. Елена Чернева/ 

 

 
 

Комисията приключи своята работа на 30.06.2017г. в 15:00ч. 

 

  

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни 

 


