
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, 27.08.2018 година, комисия назначена със Заповед №ОА-379/21.08.2018 година 

на зам.-кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 

и чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.51, ал.1 от ППЗОП  и във връзка с 

обявена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез „събиране на 

оферти с обява” № С-5 от 02.08.2018г., с ID 9079210, с предмет: „Основен ремонт на покрив, 

подмяна на дограма, направа на топлоизолация и изграждане на отоплителна 

инсталация в ДГ „Здравец“ в с. Литаково, община Ботевград” и с оглед избор на 

изпълнител, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    

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

2. Николай Николов - юрисконсулт 

3. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“   

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

Резервни членове:  

1. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

2. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

3. инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“   

 

 се събра в 10:00 часа в сградата на общинската администрация, 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 решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи следното: 

- В Образец № 7 – Списък на персонала, който участникът ще използва при изпълнение 

на обществената поръчка, за ключов експерт „Координатор по безопасност и здраве“, 

участникът е декларирал изпълнен обект, сходен с този на поръчката, но липсва информация 

за длъжност и основни функции за времето на изпълнение на декларирания обект.  Участникът 

следва да допълни и/или прецизира своя отговор, за да удовлетвори изискването на 

Възложителя.  

 

 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 участника в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нов образец и/или други документи, 

съдържащи променена и/или допълнена информация, с които да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 

2.ДЗЗД „Ахинора Билд“ 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи следното: 



  

- В Образец № 2 – Оферта участникът не е посочил дали ще използва услугите на 

подизпълнител/и при изпълнението на поръчката. Същият следва да прецизира своя отговор, 

като се съобрази с указанията в образеца, обозначени със скоби. 

- В Образец № 7 – Списък на персонала, който участникът ще използва при изпълнение 

на обществената поръчка, за ключов експерт „технически ръководител“, участникът е 

декларирал изпълнени обекти, сходни с тези на поръчката, но липсва информация за 

месторабота, период, длъжност, основни функции за времето на изпълнение на декларираните 

обекти.  Участникът следва да допълни и/или прецизира своя отговор, за да удовлетвори 

изискването на Възложителя.  

- В Образец № 7 – Списък на персонала, който участникът ще използва при изпълнение 

на обществената поръчка, за ключов експерт „Координатор по безопасност и здраве“, 

участникът е декларирал изпълнен обект, сходен с този на поръчката, но липсва информация 

за месторабота, период, длъжност, основни функции за времето на изпълнение на 

декларирания обект.  Участникът следва да допълни и/или прецизира своя отговор, за да 

удовлетвори изискването на Възложителя.  

 

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 участника в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нови образци и/или други документи, 

съдържащи променена и/или допълнена информация, с които да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 

3. „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД  
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи следното: 

- В Образец № 2 – Оферта участникът не е посочил дали ще използва услугите на 

подизпълнител/и при изпълнението на поръчката. Същият следва да прецизира своя отговор, 

като се съобрази с указанията в образеца, обозначени със скоби. 

- За доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

участникът е представил заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя (ЦПРС), но към същото не е приложен талон, от който 

да е виден срокът на валидност, каквото е изискването на Възложителя, заложено в т. 2.1., 

Раздел IV „Изисквания към участниците“ от документацията за участие. Комисията извърши 

проверка в Централен професионален регистър на строителя- http://register.ksb.bg/ и установи, 

че срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019г., с което се покриват критериите 

за подбор на Възложителя. 

-  в Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, участникът не е посочил кое от визираните в т.1 и т.2 

обстоятелства декларира. Деклараторът следва да се съобрази с указанията в образеца, 

обозначени със скоби. 

- в Образец №6 – Списък на изпълненото строителство, участникът е декларирал 

изпълнени дейности, но не става ясно дали същите са идентични или сходни тези на  

поръчката. Съгл. т. 2.3.1. от Раздел IV „Изисквания към участниците“ от документацията „под 

дейности, сходни с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира строително-

монтажни работи по прилагане на мерки за енергийна ефективност, включващи ремонт и 

топлинно изолиране на покрив; топлинно изолиране на външни стени; подмяна на дограма; 

подмяна на инсталации“. Участникът следва да допълни и/или прецизира своя отговор, за да 

удовлетвори изискването на Възложителя.  

- В Образец № 7 – Списък на персонала, който участникът ще използва при изпълнение 

на обществената поръчка, за ключов експерт „технически ръководител“, участникът е 

декларирал изпълнени обекти, но не става ясно дали същите са идентични или сходни тези на  

поръчката. Участникът следва да допълни и/или прецизира своя отговор, за да удовлетвори 

изискването на Възложителя.  

- В Образец № 7 – Списък на персонала, който участникът ще използва при изпълнение 



  

на обществената поръчка, за ключов експерт „Координатор по безопасност и здраве“, 

участникът е посочил, че лицето от 18.05.2016г. до момента е служител в друга фирма.  

Към офертата има приложено: 

а) Удостоверение от участника, видно от което експерта е участвал при изпълнението 

на декларираните обекти, но не става ясно дали същите са идентични или сходни тези 

на поръчката. Участникът следва да допълни и/или прецизира своя отговор, за да 

удовлетвори изискването на Възложителя.  

      б) Декларация за поетите от ключов експерт „Координатор по безопасност и здраве“     

 задължения. 

Комисията приема, че участникът се позовава на капацитета на трето лице, в случая ключов 

експерт „Координатор по безопасност и здраве“, за да покрие този критерий за подбор на 

Възложителя. С оглед на установеното на основание чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от  ЗОП, във връзка 

с чл.65, ал.4 от ЗОП същият следва да декларира, че за него не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. 

 

 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 участника в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нови образци и/или други документи, 

съдържащи променена и/или допълнена информация, с които да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 

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. Допълнително представената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 

След извършване на тези действия на 27.08.2018г. в 15:30ч. комисията приключи своята 

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

представяне на допълнително изисканите документи. 
 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     /П/*                  /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.               /П/                    /Мария Христова/ 

 

2.               /П/                    /Николай Николов/ 

 

3.               /П/                    /инж. Митко Тодорин/ 

 

4.               /П/                    /Генка Енева/ 

 

 

 

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

личните данни 

 


