
 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

 

 Настоящият протокол е съставен на основание чл. 97, ал. 4, чл. 54, ал. 7 от 

ППЗОП, и във връзка с публикуване на обява с изх. № РКС19-РД-93-2/25.02.2019 г. за 

обществена поръчка с предмет: Ремонти на пътната инфраструктура на 

територията на район „Красно село“. 

 Със заповед № РКС19-РД09-128/13.03.19 г. на възложителя – кмет на район 

„Красно село” е назначена комисия със задача: На 13.03.2019 г. от 13:30 ч., ет. 2, зала № 

209 в сградата на район "Красно село", бул. “Цар Борис ІІІ” № 124, комисията да 

проведе заседание на което да отвори, разгледа и оцени съгласно нормативните 

изисквания, получените в обявения срок оферти. 

 На 13.03.2019 г. от 13:30 ч. в залата на районна администрация „Красно село” се 

събра комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Инж. Веска Савова – главен инженер 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Любомир Миладинов – главен юрисконсулт 

2. Инж. Мина Йоргова – началник отдел КСБЕ 

3. Марияна Хънтева – началник отдел ПИО и ЧР  

4. Инж. Калина Петрова – старши експерт „Благоустройство“,  

След получаване на офертите членовете на комисията представиха декларации за  

отсъствието на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

В срокът за подаване на оферти, в деловодството на района са постъпили 3 /три/ бр. 

оферти, както следва: 

1.  „ВИВА 2000“ ЕООД. 

2. „ДУБРАВА“ ЕООД. 

3. „БЕТАКОНСУЛТ“ ЕООД. 

 

 

 Отварянето на офертите се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. На 

публичното заседание неприсъстваха представители на участниците. Комисията отвори 

получените оферти и обяви ценовите им предложения, а именно: 

1. „ВИВА 2000“ ЕООД – 3 405.68 лв. без ДДС. 

2. „ДУБРАВА“ ЕООД – 3 462.08 лв. без ДДС 

3. „БЕТАКОНСУЛТ“ ЕООД – 3 567.90 лв. без ДДС 

 

С това приключи публичната част от заседанието на Комисията, която се 

оттегли за продължаване на работата си в закрито заседание. 

  

След което Комисията разгледа офертата и извърши проверка на предоставените 

документи от участника, съгласно изискванията на възложителя, а именно: 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците: в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: Към офертите участниците трябва да 

прилагат декларации по образец за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 

7 от ЗОП. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът 

трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, 

пета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно 

законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности. 
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Икономическо и финансово състояние: Няма изискване за икономическо и 

финансово състояние 

 

Технически и професионални способности:  
1. Участниците да са изпълнили най-малко три дейности (три договора) с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 /пет/ години, считано от 

датата, на подаване на офертата. 

- Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката да се 

разбира изпълнение на СМР/СРР на пътна инфраструктура. 

2. Участниците следва да прилагат системи за управление на качеството по стандарт  

- ISO 9001:2008 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на настоящата 

поръчка. 

- Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или 

еквивалентна. 

3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за 

изпълнение на поръчката, включващ най-малко: 

- ръководител обект – 1 специалист; 

 - технически ръководител - 1 специалист; 

 - длъжностно лице по безопасност и здраве - 1 специалист; 

 - длъжностно лице по контрол на качеството - 1 специалист; 

 - строителен инженер – специалност ПГС, ССС или пътно строителство  - 1 специалист; 

*Едно лице може да заема само една от посочените позиции. 

      4.     Строителна техника, подходяща за изпълнение на поръчката, а именно: 

        - двуосни самосвали – 8-10 т. – 1 бр. 

       - асфалтополагаща машина – 1 бр. 

       - валяци – до 3 т. – 1 бр. 

      - миничелен товарач с чук и четка – 1 бр. 

      - фреза – 500 мм - 1 бр. 

 

  Съгласно чл. 64. ал. 1 от ЗОП - За доказване на техническите и професионалните 

способности на кандидатите или участниците се представят един или няколко от 

следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания: 

 

- По т.1 участниците следва да представят списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 

дейност (договори или референции). 

 



- По т.2 участниците следва да представят заверено копие от сертификат за 

управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с 

предметен обхват в областта на настоящата поръчка и за Система за 

управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или 

еквивалентна. 

- По т.3 участниците следва да представят декларация, че разполага с 

инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката. 

- По т. 4 участниците следва да представят декларация, че разполага с 

необходимата техника за изпълнението на поръчката. 

 

1. Участникът „ВИВА 2000“ ЕООД - След разглеждането на документите, 

комисията установи, че са представени всички необходими документи и 

участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 

критериите за подбор, посочени от Възложителя в обявата.  

 

2. Участникът „ДУБРАВА“ ЕООД - След разглеждането на документите 

комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

 

- участника не е представил доказателства, че е вписан в Централния регистър 

на Камарата на строителите за първа група, пета категория строежи или да е 

вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в 

която е установен за посочения обхват на дейности; 

- участника не е представил списък на услугите, които са идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с доказателство за извършената дейност 

(договори или референции); 

- участника не е представил заверено копие от сертификат за управление на 

качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с предметен обхват 

в областта на настоящата поръчка и за Система за управление по отношение 

на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна; 

- участника не е представил декларация, че разполага с инженерно-технически 

персонал за изпълнение на поръчката. 

 

На основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол участникът „ДУБРАВА“ ЕООД следва да представи, допълни 

документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

 

 

3. Участникът „БЕТАКОНСУЛТ“ ЕООД - След разглеждането на 

документите комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

 

- участника не е представил доказателства, че е вписан в Централния регистър 

на Камарата на строителите за първа група, пета категория строежи или да е 

вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в 

която е установен за посочения обхват на дейности; 

- участника не е представил списък на услугите, които са идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с доказателство за извършената дейност 

(договори или референции); 

- участника не е представил заверено копие от сертификат за управление на 

качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с предметен обхват 

в областта на настоящата поръчка и за Система за управление по отношение 

на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна; 

 



- участника не е представил декларация, че разполага с инженерно-технически 

персонал за изпълнение на поръчката. 

 

На основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол участникът „БЕТАКОНСУЛТ“ ЕООД следва да представи, 

допълни документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

 

След представяне на изисканите документи, комисията ще продължи своята 

работа. 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 15.03.2019 

год. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Инж. Веска Савова – главен инженер .................................. (п) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

Любомир Миладинов – главен юрисконсулт.................................. (п) 

 

Инж. Мина Йоргова – началник отдел КСБЕ.................................. (п) 

 

Марияна Хънтева – началник отдел ПИО и ЧР.................................. (п) 

  

Инж. Калина Петрова – старши експерт „Благоустройство“ .................................. (п) 

 

 

 

*Подписите на лицата са заличени на основание Общия Регламент за защита 

на личните данни 


