ОБЩИНА БОТЕВГРАД
П Р О Т О К О Л №2
Днес, 25.03.2020 година, комисия назначена със Заповед №ОА-324/20.03.2020 година
на зам.-кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП във връзка с
открита процедура с Решение №ОП-2 от 18.02.2020 год. за откриване на обществена поръчка
с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 3
и Етап 4”, изменена с Решение №ОП-3 от 27.02.2020г., в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цветелин Цветков - зам.-кмет на община Ботевград
ЧЛЕНОВЕ:
1. Камен Еленков – гл. юрисконсулт
2. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси”
Резервни членове:
1. Николай Николов – началник отдел ПНО
2. инж. Стоил Атанасов – началник отдел ИКС
3. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални
вложения”
се събра в 10:00ч. в зала „Христо Ботев“, в сградата на общинската 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 решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от
участниците по реда на постъпване на офертите им.
1. „ЛКС“ ООД
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 от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е
представен на електронен носител, в електронен вид, не позволяващ редактиране на
съдържанието му.
Относно изискванията за лично състояние, след като разгледа декларираните
обстоятелства в ЕЕДОП, комисията установи, че по отношение на личното състояние на
участника, не са налице основания за отстраняване.
Относно изискваните критерии за подбор, участникът е декларирал:
1) Удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на Камарата на
строителите в България
- Удостоверение № I – ТV 020113 - първа група – от втора до пета категория - строежи
от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи
и съоръжения;
- Удостоверение № II – ТV 005934 - втора група – от втора до четвърта категория –
строежи от транспортната инфраструктура;
- Удостоверение № III – ТV 006800- трета група – от втора до пета категория – строежи
от енергийната инфраструктура;
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- Удостоверение № IV – ТV 009566 - четвърта група – от втора до пета категория строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и
опазването на околната среда;
- Удостоверение № V – ТV 014006 - пета група – отделни видове СМР.
2) Наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за дейност строителство
№0748-300-2019-00004/21.07.2019 год. издадена от „ОЗК-Застраховане“ АД-София, със
застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална
отговорност“ – 400 000,00 лв.
3) Реализиран оборот за последните три приключили финансови години в размер:
 За 2017 год. 2134000,00 лв.
 За 2018 год. – 1923000,00 лв.
 За 2019 год. – 3045000,00 лв.
4) Изпълнено строителство през последните 5 години с предмет и обем идентичен или
сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка:
 „Паркоустройство и благоустройство на лесопарк „Калето“ гр. Монтана (площ
47990 кв.м.; 487234,61 лв. Период на изпълнение 12.06.2017 – 31.12.2017 год.)
 „Реконструкция и благоустрояване на градски парк в град Ботевград, етап 2 –
Централна площадна част“ (16500 кв.м.; 536641,79 лв. Период на изпълнение 21.12.2018 –
01.08.2019 год.)
5) Инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на
поръчката, съответстващи на минималните изисквания на Възложителя в документацията на
обществената поръчка;
6) Следните валидни сертификати:
- наличие на внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 г.
регистрационен номер № 32 100 150028, валиден до 04.05.2021 год. издаден от ТЮФ НОРД
България ЕООД с обхват съответстващ на изискванията на документацията за обществената
поръчка;
- наличие на внедрена система за управление на околната среда ISO 14001-2015 с
регистрационен номер № 32 104 150028, валиден до 04.05.2021 год. издаден от ТЮФ НОРД
България ЕООД с обхват съответстващ на изискванията на документацията за обществената
поръчка
- наличие на внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на
труд съгласно BS OHSAS 18001:2007 с регистрационен номер № 32 116 150028, валиден до
11.03.2021 год. издаден от ТЮФ НОРД България ЕООД с обхват съответстващ на
изискванията на документацията за обществената поръчка
След като прегледа декларираното в ЕЕДОП и направи справка в Централния
професионален регистър на строителя, комисията не установи липса или несъответствие на
информацията относно критериите за подбор.
С оглед на установеното, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да
бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение.
2. „МИКРА-КМ“ 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 от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е
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представен на електронен носител, в електронен вид, не позволяващ редактиране на
съдържанието му.
Относно изискванията за лично състояние, след като разгледа декларираните
обстоятелства в ЕЕДОП, комисията установи, че по отношение на личното състояние на
участника, не са налице основания за отстраняване.
Относно изискваните критерии за подбор, участникът е декларирал:
1) Удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на Камарата на
строителите в България :
- Удостоверение № IV – TV 010189 , талон № IV – TV 01 Валидност до 30.09.2021г. за
строежи от ВТОРА до ПЕТА категория
2) Наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за дейност строителство №
Е19740000252, издадена на 09.05.2019 г. от Застрахователно дружество Бул Инс, със
застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална
отговорност“ – 400 000,00 лв.
3) Реализиран оборот за последните три приключили финансови години в размер:
 За 2016 год. 930000,00 лв.
 За 2017 год. – 896000,00 лв.
 За 2018 год. – 1333000,00 лв.
Въпреки, че участникът не е представил информация за последните три приключили
финансови години, които са 2017, 2018 и 2019 година, реализирания оборот в посочения
обхват 2017 и 2018 година, покрива минималните изисквания на Възложителят.
4) Изпълнено строителство през последните 5 години с предмет и обем идентичен или
сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка:
 „"Рехабилитация на ул. "Здравец" гр. Троян" (площ 1220 кв.м.; 112482,48 лв.
Период на изпълнение 24-07-2015-24-08-2015год.)
 "Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните
платна и подлежащите им елементи през 2016г. в населените места от Община Елин Пелин"
(площ от 5984 кв.м.; 140000,00 лв. Период на изпълнение 25-05-2016-16-08-2016 год.)
 "Текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на
община Троян през 2016г. по обособени позиции: 1. "Текущ ремонт/ изкърпване/ улична
мрежа на територията на община Троян" (площ от 17249,13 кв.м.; 316666,67 лв. Период на
изпълнение 20-06-2016-16-12-2016 год.)
 "Неотложни и текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на
територията на община Правец" (площ от 22840,26 кв.м.; 1000000,00 лв. Период на изпълнение
10-04-2017-30-11-2017год.)
 "Ремонт асфалтово покритие, изкърпване на селата Гурково, Краево, Липница,
Боженица и Елов Дол" (площ от 1940,00 кв.м.; 34149,60 лв. Период на изпълнение 09-102018-20-12-2018 год.)
 "Ремонт - изкърпване на асфалтово покритие на път SFO 2046 Боженица Курново с дължина 5,5км." (площ от 1700,66 кв.м.; 29999,58 лв. Период на изпълнение 12-122018-04-02-2019год.)
 "Рехабилитация на улица - "Шипка"-на изток от "Боновския мост" с. Врачеш"
(площ от 2900 кв.м.; 49456,56 лв. Период на изпълнение 30-09-2019-12-11-2019 год.)
 "Изграждане на улица от о.т 73а до о.т 660в, гр.Ботевград, ПИ с идентификатор
05815.302.1068" и вертикална планировка в ПИ с идентификатор 0518.302.756";
"Рехабилитация на улица "Беласица" и улица "Пекин Дол" в с. Трудовец";"Рехабилитация на
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улица "Люто Войвода" с. Литаково (площ от 6640,00 кв.м.; 172286,21 лв. Период на
изпълнение 17-07-2019-16-10-2019 год.)
 ”Ремонт/изкърпване и преасфалтиране / улична мрежа на гр. Троян” (с площ –
не посочена; 740115,90 лв. Период на изпълнение 04-06-2018- 20-12-2019 год.)
 „Ремонт улици, текущ ремонт и поддртжка на улични настилки на територията
на селата Балабанско, Балканец, Бели Осъм, Белиш, Борима, Врабево, Голяма Желязна, Горно
Трапе, Гумощник, Дебнево, Добродан, Дълбок Дол, Калейца, Ломец, Орешак,Патрешко,
Старо Село, Терзийско, Черни Осъм,Чифлик, Шипково, КК „Беклемето” (с площ – 23056 кв.м.;
458000,00 лв. Период на изпълнение 20-06-2018- 21-12-2018 год.)
 „Строителство на обект”Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и
техните семейства в град Троян” вкл. Вертикална планировка (с площ сходна с тази на
поръчката - непосочена; 348865,53 лв. Период на изпълнение 18-06-2018- 16-05-2019год.)
5) Инструменти, съоръжения и техническо оборудване , необходими за изпълнение на
поръчката, съответстващи на минималните изисквания на Възложителя в документацията на
обществената поръчка;
6) Следните валидни сертификати:
- наличие на внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 г.
регистрационен номер № TRBA 100 0814, валиден до 18.06.2021 год. издаден от ТЮФ
РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД с обхват съответстващ на изискванията на документацията за
обществената поръчка;
- наличие на внедрена система за управление на околната среда ISO 14001-2015 с
регистрационен номер № TRBA 110 0124, валиден до 18.06.2021 год. издаден от ТЮФ
РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД с обхват съответстващ на изискванията на документацията за
обществената поръчка
- наличие на внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на
труд съгласно BS OHSAS 18001:2007 с регистрационен номер № TRBA 113 0049, валиден до
04.04.2021 год. издаден от ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД с обхват съответстващ на
изискванията на документацията за обществената поръчка
След като прегледа декларираното в ЕЕДОП и направи справка в Централния
професионален регистър на строителя, комисията не установи липса или несъответствие на
информацията относно критериите за подбор.
С оглед на установеното, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да
бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение.
След извършените действия на 25.03.2020 год. в 15:30 ч. комисията приключи своята
работа, с оглед на което същата взе решение да продължи своята работа по обстойно
разглеждане и оценка на техническото предложение на допуснатите участници на закрито
заседание, което ще се проведе на 01.04.2020 год. от 10:00ч.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.

/П/*

/инж. Цветелин Цветков/

/П/

/Камен Еленков/

/П/

/Таня Накова/

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП
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