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

 

      П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №3 

 

 Днес, 28.05.2018г., комисия назначена със Заповед №ОА-150/11.04.2018г. на зам.-

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП и чл.181, ал.4 от 

ЗОП, във връзка с публично състезание, открито с Решение №ОП-5/06.03.2018г. на 

възложителя, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на пакет 

мерки за повишаване на енергийната ефективност за част от сгради от 

образователната инфраструктура на община Ботевград по проект №218, финансиран 

от НДЕФ, в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на пакет 

мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина” в 

село Врачеш; Обособена позиция №2: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на 

енергийната ефективност за сградата на ОДЗ "Детелина" в село Скравена“, в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и 

капитално строителство“ 

2. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и 

капитални вложения“ 

3. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

4. Таня Накова –  гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

Резервни членове:  

1. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

2. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

 

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

разглеждане и обсъждане на представените писмени обосновки изискани с писмо с рег. 

индекс №5300-509/18.05.2018г., както и да направи оценка на допуснатите оферти по 

съответната обособена позиция. 

Комисията констатира, че изисканата писмена обосновка е представена от 

участниците в законоустановения срок, както следва: 

 -  „Хидрострой-БГ 63“ ЕООД, с вх.№5300-509(1)/23.05.2018г. – за обособена 

позиция №1 

            - „Парсек Груп“ ЕООД, с вх.№5300-509(2)/23.05.2018г. – за обособена позиция №2 

 

 Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представените писмени 

обосновки от участниците, и на основание чл.72, ал.3 от ЗОП към оценка по отношение на 

нейната пълнота и обективност, по реда на постъпването им, както следва: 

 

1. „Хидрострой – БГ 63“ ЕООД 

 Участникът обосновава предлаганата цена в съответствие с една от хипотезите на 

чл.72, ал.2 от ЗОП, а именно: Изключително благоприятни условия за изпълнение на 

строителството.  
 В представената обосновка участникът е посочил, че при изготвянето на единичните 

цени са използвани норма време за труд от СЕК, УНС, Гауди и фирмени норми. 

Разходните норми на материалите са взети от УНСС и СЕК, а цените на материалите са 

определени, съгласно пазарните цени на продуктите към настоящия момент. Участникът е 

анализирал предложените технико-икономически показатели за ценообразуване, като е 

изложил следните аргументи: 

► часовата ставка е съобразена с икономическата обосновка в страната; 
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► допълнителните разходи върху труд са в рамките на нормалното, и че предложеният 

процент е съобразен с факта, че участникът не поддържа тежък административен апарат.  

Фирмата разполага с необходимия изпълнителски персонал, който е нает на граждански 

договори. За участника тези обстоятелства автоматично водят до силно намаляване на 

разходите за издръжка на служителите.  

► за предложения процент доставно-складови разходи и допълнителните разходи за 

механизация, участникът сочи, че има необходимото оборудване, собственост на фирмата, 

с което сам да извърши доставките на материали до обекта и е напълно достатъчно да 

покрие разходите за доставка и складиране на материалите, както и разходите за 

механизация. Притежава собствена складова база, в която съхранява своята техника и не 

се налагат разходи за наем. Участникът се позовава и на дългогодишни отношения с 

надеждни партньори за доставка на материали на преференциални цени.  

► печалбата, която залага е изцяло продиктувана от лошите икономически условия в 

страната. Изчислил е, че заложения процент е свързан с добра организация за изпълнение, 

достатъчен е без допълнително оскъпяване и излишни разходи за държавата.  

Също така участникът се позова и на богатия опит в изпълнението на строителни-

монтажни работи.   

Участникът не е представил допълнителни документи, информация или доказателства, 

обосноваващи предлаганата от него цена.  

 След анализиране на представената обосновка, комисията приема, че 

представените в същата аргументи са от общ характер и не могат да бъдат приети за 

обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия за участника. 

Комисията счита за необходимо да отбележи, че мотивите, изложени в писмената 

обосновка относно технико-икономически показатели, образуващи предлаганата цена не 

следва да се възприемат като обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т.1-5  от 

ЗОП, тъй като същите се съдържат и в офертата, подадена от участника за участие в 

процедурата, т.е. не са нови доказателства, обосноваващи предложената по-ниска цена от 

участника.  

Твърдението на участника, че изпълнителският персонал, нает на граждански договори, е 

икономически по-изгоден факт, за комисията не представлява по-изгодно заплащане на 

труда на персонала с оглед това, че ангажирането на база граждански договор би следвало 

да е с договор за услуга, който логично би следвало да включва в стойността си и разходи 

за данъци и осигуровки на лицата. 
Твърденията на участника, касаещи наличието на собствено оборудване и материална база 

не могат да бъдат приети от комисията като обстоятелства по смисъла на закона, 

обосноваващи някоя от хипотезите посочени в чл.72, ал.2 т.1-5 от ЗОП, тъй като същите 

остават недоказани от участника, защото за тях няма представени никакви доказателства 

към обосновката, които да бъдат взети предвид при оценката й от страна на комисията.  

Също така позоваването на участника на дългогодишни отношения с надеждни партньори 

за доставка на материали на преференциални цени отново не се предоставя обосновка, в 

каква степен се минимизират разходите и как това се отразява на предложената цена, 

което участника твърди. 

Относно позоваването от страна на участника като благоприятно условие на изпълнени 

договори със сходен предмет, комисията счита, че необходимият опит при изпълнение на 

такива договори е част от поставените от възложителя минимални критерии за подбор,   

което следва де се обсъди и докаже на по – късен етап от процедурата и не следва да се 

приема като обстоятелство,  даващо индивидуално предимство на участника.  

 Съгласно чл.72, ал. 3 от ЗОП - „Получената обосновка се оценява по отношение на 

нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава 

участникът. Императивното изискване на тази разпоредба на ЗОП изисква от комисията 

да направи оценка на обосновка на участника не само за това дали в същата са обхванати 

възможностите, изброени в чл.72, ал. 2 от ЗОП от т. 1 до т.5, но и дали към обосновката са 

приложени доказателства чрез които по безспорен начин да се обоснове предложената от 

участника цена.  
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За да са налице основания от страна на комисията да приеме обосновката, в нея следва да 

се посочат обективни обстоятелства, които да са свързани и съответно да установяват 

наличието на една от хипотезите на чл. 72, ал.2 от ЗОП. За да бъдат възприети за 

обективни, обстоятелствата следва да кореспондират със същността на предложението, да 

не представляват критерии за подбор, и да нямат бланкетен характер. Писмената 

обосновка следва да бъде аргументирана, пълна и изчерпателна, както и ясно и подробно 

да указва начина на формиране на по-благоприятно предложение. 

Участникът не доказва наличие на някои от хипотезите на чл.72, ал.2 от ЗОП. Не са 

представени доказателства за сочените обстоятелства, като представената информация не 

е достатъчна да обоснове минимизиране на разходите, което да доведе до 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател „най-ниска цена“. 

 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага на възложителя, участникът да 

бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, поради изложените по-горе 

мотиви, както и липсата на доказателства, обосноваващи предлаганата от него цена.  

 

2. „Парсек Груп“ ЕООД 

 Участникът обосновава предлаганата цена в съответствие с две от хипотезите на 

чл.72, ал.2 от ЗОП, а именно: Изключително благоприятни условия за изпълнение на 

строителството и Оригиналност на предложеното от участника решение при изпълнение 

на строителството. 

 В представената обосновка участникът е изложил следните аргументи: 

►Фирмата разполага с висококвалифициран технически и изпълнителски персонал. 

►договорените материали за изпълнение на обекта ще се доставят на принципа „just in 

time” или всеки ден с точно количество, което за участника автоматично води до силно 

намаляване на разходите за доставка и складиране.  

► при определяне на единичната цена се е съобразил с минималната часова ставка и с 

пазарната обстановка в гр. Ботевград; 

 Също така участникът се позова и на богатия опит в изпълнението на строителни-

монтажни работи.   

Участникът не е представил допълнителни документи, информация или доказателства, 

обосноваващи предлаганата от него цена.  

 След анализиране на представената обосновка, комисията приема, че 

представените в обосновката аргументи са от общ характер и не могат да бъдат приети за 

обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия за участника и 

оригиналност на предложеното решение при изпълнение на строителството. 

Позоваването от участника на висококвалифициран технически и изпълнителски персонал 

по-скоро обосновава изпълнение при по-високи цени, предвид това, че по - опитните 

специалисти и по-квалифицираните такива се наемат и осъществяват функции при по-

високо възнаграждение. Участникът не се обосновава как персонала му води до 

икономически по-изгоден факт при формирането на цената. Не е дадена информация 

относно действителното заплащане на труда на тези лица и как това заплащане влияе на 

предложението на участника.  

От представената обосновка относно доставка на материали на принципа „just in time” или 

всеки ден с точно количество не става ясно в каква степен се минимизират разходите и 

как това се отразява на предложената цена, което участника твърди. 

Твърдението на участника, че при определяне на единичната цена се е съобразил с 

минималната часова ставка и с пазарната обстановка в гр. Ботевград по никакъв начин не 

е аргументирано с числови данни.  

Относно позоваването от страна на участника като благоприятно условие на изпълнени 

договори със сходен предмет, комисията счита, че необходимият опит при изпълнение на 

такива договори е част от поставените от възложителя минимални критерии за подбор,   
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което следва де се обсъди и докаже на по – късен етап от процедурата и не следва да се 

приема като обстоятелство,  даващо индивидуално предимство на участника.  

Участникът не е изложил никакви числови разчети, с които да обоснове по безспорен 

начин предложената ниска цена. 

Липсата на каквито и да било изчисления или числа относими към предложената цена 

прави невъзможна преценката дали крайната обща цена е обективна или не. Целта на 

обосновката е участникът подробно да обоснове направеното от него ценово 

предложение. 

 Съгласно чл.72, ал. 3 от ЗОП - „Получената обосновка се оценява по отношение на 

нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава 

участникът. Императивното изискване на тази разпоредба на ЗОП изисква от комисията 

да направи оценка на обосновка на участника не само за това дали в същата са обхванати 

възможностите изброени в чл.72, ал. 2 от ЗОП от т. 1 до т.5, но и дали към обосновката са 

приложени доказателства чрез които по безспорен начин да се обоснове предложената от 

участника цена.  

За да са налице основания от страна на комисията да приеме обосновката, в нея следва да 

се посочат обективни обстоятелства, които да са свързани и съответно да установяват 

наличието на една от хипотезите на чл. 72, ал.2 от ЗОП. За да бъдат възприети за 

обективни, обстоятелствата следва да кореспондират със същността на предложението, да 

не представляват критерии за подбор, и да нямат бланкетен характер. Писмената 

обосновка следва да бъде аргументирана, пълна и изчерпателна, както и ясно и подробно 

да указва начина на формиране на по-благоприятно предложение. 

Участникът не доказва наличие на някои от хипотезите на чл.72, ал.2 от ЗОП. Безспорно 

са наведени твърдения за съществуването на такива, но те са само упоменати, без да е 

посочен нито един конкретен числови и доказан показател. Не са представени 

доказателства за сочените обстоятелства, като представената информация не е достатъчна 

да обоснове минимизиране на разходите, което да доведе до 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател „най-

ниска цена“. 

 
 Предвид гореизложеното, комисията предлага на възложителя, участникът да 

бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, поради изложените по-горе 

мотиви, както и липсата на доказателства, обосноваващи предлаганата от него цена.  

 
След извършване на гореописаните действия, комисията продължи своята работа 

като пристъпи  към оценка на допуснатите оферти по съответната обособена позиция, 

съобразно избрания критерии за възлагане, а именно: „най-ниска цена“. Съгласно този 

критерии за възлагане, комисията извърши следното оценяване: 

 

► За обособена позиция №1: 

1. ДЗЗД „Ахинора Билд“  - 135 867,30 лева без ДДС 

2. „Крисбауен“ ЕООД – 139 649,80 лева без ДДС 

3. „Адванс Строй“ ЕООД – 153 246,62 лева без ДДС 

4. „НСК София“ ЕООД – 153 870,48 лева без ДДС 

5. „КСВ Инженеринг“ ООД – 158 024,90 лева без ДДС 

6. „Строителна компания“ ЕООД – 171 083,62 лева без ДДС 

7. „Интерхолд“ ЕООД – 178 623,02 лева без ДДС 

8. „ЛКС“ ООД – 185 879,42 лева без ДДС 

9. „БМ-Груп-Инженеринг“ ЕООД – 189 730,08 лева без ДДС 

10. „Красстрой“ ООД – 189 828,54 лева без ДДС 

11. „Пи Ес Пи“ ЕООД – 191 022,16 лева без ДДС 

 

 

► За обособена позиция №2: 
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1. „Астрон“ ЕООД – 77 223,61 лева без ДДС 

2. „Валдор-60“ ООД – 81 948,78 лева без ДДС 

3. „Сетатех“ ЕООД – 90 263,39 лева без ДДС 

4. „Интер Строй Груп“ ЕООД – 103 078,72 лева без ДДС 

5. „Корект“ ООД – 106 501,50 лева без ДДС 

6. „Стил комплекс“ ООД – 111 789,59 лева без ДДС 

 

 След направеното оценяване комисията пристъпи към проверка на документите за 

съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, в низходящ ред спрямо резултатите от оценяването, съгласно чл.61, т.4 от 

ППЗОП, на първите двама по съответната обособена позиция.  
 

► За обособена позиция №1: 

1. ДЗЗД „Ахинора Билд“ 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 3 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 2 бр. от Партньорите в него), които са 

подписани с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са 

представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на тяхното 

съдържание. 

 

 ► В ЕЕДОП представен от ДЗЗД „Ахинора Билд“, комисията установи следното: 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, Раздел Б: Икономическо и 

финансово състояние, Раздел В: Технически и професионални способности, Раздел Г: Схеми 

за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, участникът не е 

декларирал съответствие с критериите за подбор. Критериите за подбор имат за цел да 

определят способността на участника да изпълни поръчката. 

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП: „при подаване оферта участникът декларира липсата на 

основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне 

на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)“, Обединението се 

явява фактическият участник в процедурата и следователно в качеството си на участник 

следва да представи информация относно съответствието с критериите за подбор или да 

уточни, че покрива съответствието с посочените минимални изисквания чрез 

съдружникът/ците в него. При участник – обединение/консорциум ЕЕДОП се представя 

както от участника-обединение, така и от всеки от участниците в него. 

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно 

изискванията на образеца. 
 

 ► В ЕЕДОП представен от „Тес Кънстракшън Груп“ ЕООД-партньор в 

Обединението, комисията установи следното: 
 - 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 държава членка – участникът не е декларирал липса или наличие на 

обстоятелства по т.9.3. и т. 10.7. от документацията за участие. Също така не е 

идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за 

действителен собственик е описана в § 2. (1) от Допълнителните разпоредби на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.).  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно 

изискванията на образеца. 

 

 ► В ЕЕДОП представен от „Геоком - 2000“ ООД, комисията установи следното: 
 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
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или възложителя на държава членка – участникът не е декларирал липса или наличие на 

обстоятелства по т.9.3. и т. 10.7. от документацията за участие. Също така не е 

идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за 

действителен собственик е описана в § 2. (1) от Допълнителните разпоредби на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.).  

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в 

т.5) участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност на 

строителя“, но липсва точно позоваване на документа и не става ясно дейността на 

същата. 

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно 

изискванията на образеца. 

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

чл.61, ал.5 и ал.6 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни 

дни от получаване на писмено уведомление, да представи нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.  

 

2. „Крисбауен“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид 

и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

 - 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 държава членка – участникът не е идентифицирал действителните 

собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2. (1) от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 

от 27 Март 2018г.). Участникът следва да идентифицира действителните собственици на 

дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални 

способности в т.6) участникът не е декларирал, че разполага с екип от технически лица, 

които ще използва за извършване на строително-монтажните работи. Изисканата 

информация е декларирана в т.2) и комисията приема, че се покриват критериите за 

подбор. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да 

представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качество и за екологично управление, 

но не става ясно дали притежаваният сертификат по системи EN ISO 9001:2008 и EN ISO 

14001:2004 са с обхват в областта на „строителството”. Същите са приложени в офертата 

и покриват критериите за подбор.  

 

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

чл.61, ал.5 и ал.6 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни 

дни от получаване на писмено уведомление, да представи нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.  

 

► За обособена позиция №2: 

1. „Астрон“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 
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задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид 

и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

- 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 държава членка – участникът не е идентифицирал действителните 

собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2. (1) от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 

от 27 Март 2018г.). Участникът следва да идентифицира действителните собственици на 

дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност участникът е посочил, че 

притежава удостоверение за вписване в ЦПРС за първа група, пета категория, с валидност 

до 30.09.2017г.. Комисията извърши проверка в Централен професионален регистър на 

строителя- http://register.ksb.bg/ и установи, че срокът на валидност е до 30.09.2018г., с 

което се покриват критериите за подбор. Копие на удостоверението за вписване в ЦПРС е 

приложено в офертата. 

 

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

чл.61, ал.5 и ал.6 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни 

дни от получаване на писмено уведомление, да представи нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.  

 

2. „Валдор-60“ ООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, че 

участникът не е представил ЕЕДОП на електронен носител.  

Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 01.04.2018г. 

ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид, цифрово подписан (с квалифициран 

електронен подпис) от задълженото/ите лице/а по чл.40 от ППЗОП. 

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

чл.61, ал.5 и ал.6 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни 

дни от получаване на писмено уведомление, да представи нов ЕЕДОП.  

 
След извършване на тези действия на 05.06.2018г. в 12:30ч. комисията приключи 

своята работа. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане на срока 

за представяне на допълнително изисканите документи. 

 

 На 18.06.2018г. комисията се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на 

общинската администрация, за да отвори, разгледа и обсъди допълнително представените 

документи от участниците, изискани с писмо с рег.индекс №5300-567/05.06.2018г., 

относно съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от Възложителя. 

  Уведомителните писма бяха изпратени на участниците по електронните им пощи, 

като прикачен файл и съобщенията, с които са изпратени са подписани с електронен 

подпис.  

 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са 

в законоустановения срок, както следва: 

1. „Валдор-60“ ООД – вх.№5300-567(1)/07.06.2018г. – за обособена позиция №2 

2. „Крисбауен“ ЕООД – вх.№5300-567(2)/11.06.2018г. – за обособена позиция №1 

3. „Астрон“ ЕООД – вх.№5300-567(3)/11.06.2018г. - за обособена позиция №2 

4. ДЗЗД „Ахинора Билд“ – вх.№5300-567(4)/12.06.2018г. - за обособена позиция №1 

 

http://register.ksb.bg/
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Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда та тяхното постъпване, 

относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1. „Валдор-60“ ООД – за обособена позиция №2 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените 

документи, комисията установи, че участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП (създаден от 

участника чрез система за е-ЕЕДОП, осигурена от ЕК),  който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание.  

По отношение на информацията, съдържаща се в представения ЕЕДОП и офертата, 

комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя да бъде допуснат до по- нататъшно участие в процедурата. 
 

2. „Крисбауен“ ЕООД - за обособена позиция №1 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените 

документи, комисията установи, че участникът е представил коригиран ЕЕДОП на 

електронен носител, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото 

лице по чл.40 от ППЗОП в електронен вид и не позволява редактиране на неговото 

съдържание. Попълнен е съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за 

подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя да бъде 

допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 
 

3. „Астрон“ ЕООД - за обособена позиция №2 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените 

документи, комисията установи, че участникът е представил коригиран ЕЕДОП на 

електронен носител, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото 

лице по чл.40 от ППЗОП в електронен вид и не позволява редактиране на неговото 

съдържание. Попълнен е съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за 

подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя да бъде 

допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 
 

 

4. ДЗЗД „Ахинора Билд“ - за обособена позиция №1 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените 

документи, комисията установи, че участникът е представил коригирани ЕЕДОП-и на 

електронен носител, които са подписани с квалифициран електронен подпис от задължените 

лица по чл.40 от ППЗОП в електронен вид и не позволяват редактиране на тяхното 

съдържание. Попълнени са съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за 

подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя да бъде 

допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка, комисията пристъпи към класиране на допуснатите 

участници по съответната обособена позиция, което се извърши на база резултатите от 

оценяването на офертите и в съответствие с чл.67, т.7 от ППЗОП, както следва: 

 

 ► За обособена позиция №1:  
На І-во място: ДЗЗД „Ахинора Билд“ – 135 867,30 лева без ДДС 

На II-ро място: „Крисбауен“ ЕООД – 139 649,80 лева без ДДС 
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► За обособена позиция №2: 

На І-во място: „Астрон“ ЕООД – 77 223,61 лева без ДДС 

На II-ро място: „Валдор-60“ ООД – 81 948,78 лева без ДДС 

 

 Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да 

бъде определен участникът, класиран на първо място по съответната обособена позиция. 

 

Настоящият протокол се състави на 18.06.2018г. в 16:00ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.   /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

3.   /П/  /Мария Христова/ 

 

                                4.  /П/  /Таня Накова/ 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

личните данни 

 

 


