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СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „СЛАТИНА” 
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73; 

http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 1  

 

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РСЛ20-РД09-119/07.04.2020 г. на Кмета на 

СО-район „Слатина” 

 

Днес, 07.04.2020 година в 14.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ20-РД09-

119/07.04.2020 г. на Кмета на район „Слатина” в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. инж. Тошко Николов – заместник-кмет в район „Слатина”; 

И ЧЛЕНОВЕ:  2. инж. Росица Тодорова – главен инженер в район „Слатина”; 

3. Венета Георгиева – началник на отдел „ПНО” в район „Слатина” – 

правоспособен юрист; 

4. Венцислав Дъбов – главен юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина” 

– правоспособен юрист; 

                            5.арх. Маргарита Илиева – главен експерт в отдел „УТКР” в район „Слатина”; 

6. инж. Димитър Бузяков – главен експерт в отдел „КС,ИИБЕ” в район 

„Слатина”; 

7. Лиляна Илиева – старши счетоводител в отдел „ФСД” в район „Слатина”; 

 

се събра да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира постъпилите 

предложения за участие в публично състезание с предмет:  

„Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на район 

„Слатина” по две обособени позиции: 

 

1. Обособена позиция № 1 – „Текущ ремонт и рехабилитация на пешеходна инфраструктура 

на територията на район „Слатина” – СО; 

 

2. Обособена позиция № 2 – „Текущ ремонт и рехабилитация на пътни настилки на улична 

инфраструктура на територията на район „Слатина” – СО; 

 

открита с Решение № РСЛ20–ДИ05-120/13.03.2020 г. и Обявление № РСЛ20–ДИ05-120/1/ 

13.03.2020 г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален номер на поръчката в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2020-0002. 

На заседанието на комисията присъстваха всички редовни членове и привличането на 

резервни членове от състава на комисията не бе необходимо.  

Комисията започна своята работа в 14.00 часа. На отварянето на офертите не присъстваха 

представители на участниците в процедурата. 

Председателят инж. Тошко Николов – заместник-кмет в район „Слатина” запозна членовете 

на комисията със съдържанието на Заповед № РСЛ20-РД09-119/07.04.2020 г. на Възложителя - 

Кмета на Столична община - район „Слатина”. В процедурно установения срок – 17.00 часа на 

06.04.2020 г. в деловодството на районната администрация са постъпили 12 /дванадесет/ оферти. 

На 07.04.2020 г. от деловодството на СО-район „Слатина” са предадени на председателя на 

комисията регистъра на постъпилите оферти и 12 /дванадесет/ броя оферти за участие в 

процедурата. За приемо-предаването на офертите е съставен протокол по реда на чл. 48, ал.6 от 

ППЗОП.  
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След откриването на заседанието, всички присъстващи лица вписаха данните си в 

представения от председателя на комисията присъствен списък. 

До изтичането на крайния срок за получаване на оферти - до 17:00 часа на 06.04.2020 г., в 

деловодството на район „Слатина” са постъпили следните оферти: 

 

1. Оферта № РСЛ20-ТД26-596/03.04.2020 г. – 16.02 часа, подадена от „БГ АСФАЛТ” ООД, ЕИК 

121705979, със седалище и адрес на управление:гр.София 1528, район „Искър”, ул. „Искърско 

шосе” № 12, ет. 2, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

 

2. Оферта № РСЛ20-ТД26-597/06.04.2020 г. – 09.55 часа, подадена от „СИС СТИЙЛ” ЕООД, 

ЕИК 202602178, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район „Искър”, ж.к. 

„Дружба 1”, бл. 77, вх. А, ет. 2, ап. 3, участник за обособена позиция № 1 и 2 от обществената 

поръчка; 

 

3. Оферта № РСЛ20-ТД26-598/06.04.2020 г. – 12.33 часа, подадена от „ТЕРАГРУП СОФИЯ” 

ЕООД, ЕИК 201071835, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Сердика”, ж.к. 

„Орландовци”, ул."Нешо Бончев" № 26, ет. 4, участник за обособена позиция № 1 и 2 от 

обществената поръчка; 

 

4. Оферта № РСЛ20-ТД26-600/06.04.2020 г. – 13.42 часа, подадена от „СЛАТИНА 2020” ДЗЗД, 

със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район „Подуяне”, ул. „Бесарабия” № 114, 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка, с участници в ДЗЗД: 

„ПСТ ГРУП” ЕАД, ЕИК 831928535, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район 

„Подуяне”, ул. „Бесарабия” № 114, изпълнителен директор Камен Вълков Кичев, Даниел Кирилов 

Димитров, Петко Иванов Хитров 

„ПСТ София” ЕООД, ЕИК 205098256, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, 

район „Подуяне”, ул. „Бесарабия” № 114, Иван Христов Димитриев 

 

5. Оферта № РСЛ20-ТД26-604/06.04.2020 г. – 15.46 часа, подадена от „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” 

ЕООД, ЕИК 203008787, със седалище и адрес на управление: гр. София 1330, район „Красна 

поляна”, ул. „Вардар” №24, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1, участник за обособена позиция № 1 и 2 от 

обществената поръчка; 

 

6. Оферта № РСЛ20-ТД26-605/06.04.2020 г. – 15.50 часа, подадена от „БАКС 99” АД, ЕИК 

121817095, със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, район „Слатина”, ул. „Кривина” 

№ 5, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

 

7. Оферта № РСЛ20-ТД26-606/06.04.2020 г. – 15.52 часа, подадена от „БАКС 99” АД, ЕИК 

121817095, със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, район „Слатина”, ул. „Кривина” 

№ 5, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

 

8. Оферта № РСЛ20-ТД26-607/06.04.2020 г. – 16.02 часа, подадена от „БИЛДКОМ БГ” ЕООД, 

ЕИК 201947457, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район „Оборище”, ул. „Цар 

Симеон” № 26, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

 

9. Оферта № РСЛ20-ТД26-608/06.04.2020 г. – 16.03 часа, подадена от „БИЛДКОМ БГ” ЕООД, 

ЕИК 201947457, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район „Оборище”, ул. „Цар 

Симеон” № 26, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

 

10. Оферта № РСЛ20-ТД26-609/06.04.2020 г. – 16.04 часа, подадена от „АВАНГАРД ПРОЕКТ” 

ЕООД, ЕИК 175128142, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев”, 

бул. „Драган Цанков” № 59 – 63, ет. партер, участник за обособена позиция № 1 от обществената 

поръчка; 
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11. Оферта № РСЛ20-ТД26-610/06.04.2020 г. – 16.05 часа, подадена от „АВАНГАРД ПРОЕКТ” 

ЕООД, ЕИК 175128142, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев”, 

бул. „Драган Цанков” № 59 – 63, ет. партер, участник за обособена позиция № 2 от обществената 

поръчка; 

 

12. Оферта № РСЛ20-ТД26-611/06.04.2020 г. – 16.45 часа, подадена от „ПЪТИЩА СОФИЯ” 

ООД, ЕИК 205102018, със седалище и адрес на управление: гр. София 1271, район „Надежда”, 

ж.к. „Илиенци”, ул. „Кирил Благоев” №14, участник за обособена позиция № 1 и 2 от 

обществената поръчка; 

 

След запознаване със списъка с участниците, всички членове на Комисията подписаха 

декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 

13 от ППЗОП. 

 

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

I. 1. Оферта № РСЛ20-ТД26-596/03.04.2020 г. – 16.02 часа, подадена от „БГ АСФАЛТ” 

ООД, ЕИК 121705979, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие, комисията констатира, че всички документи са налице. 

Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 

предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията.  

 

I. 2. Оферта № РСЛ20-ТД26-597/06.04.2020 г. – 09.55 часа, подадена от „СИС СТИЙЛ” 

ЕООД, ЕИК 202602178, участник за обособена позиция № 1 и 2 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Комисията провери за 

наличието на два отделни запечатани плика с надпис "Предлагани ценови параметри" – по 

Обособена позиция № 1 и по Обособена позиция № 2. В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническите предложения на участника по Обособена позиция 

№ 1 и по Обособена позиция № 2 за изпълнение на предмета на поръчката и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.  

 

I. 3. Оферта № РСЛ20-ТД26-598/06.04.2020 г. – 12.33 часа, подадена от „ТЕРАГРУП 

СОФИЯ” ЕООД, ЕИК 201071835, участник за обособена позиция № 1 и 2 от 

обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 

на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Комисията 

провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

Комисията констатира, че в опаковката е наличен само един плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 

предложение  на  участника за изпълнение на предмета  на  поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията.  
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I. 4. Оферта № РСЛ20-ТД26-600/06.04.2020 г. – 13.42 часа, подадена от „СЛАТИНА 2020” 

ДЗЗД, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът 

с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.  

 

I. 5.  Оферта № РСЛ20-ТД26-604/06.04.2020 г. – 15.46 часа, подадена от „АКТИВ 

БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, ЕИК 20308787, участник за обособена позиция № 1 и 2 от 

обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 

на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Комисията 

провери за наличието на два отделни запечатани плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" – по Обособена позиция № 1 и по Обособена позиция № 2. В изпълнение на чл. 

54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническите предложения на участника по 

Обособена позиция № 1 и по Обособена позиция № 2 за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция № 

1 и по Обособена позиция № 2 бяха подписани от трима членове от състава на комисията.  

 

I. 6. Оферта № РСЛ20-ТД26-605/06.04.2020 г. – 15.50 часа, подадена от „БАКС 99” АД, ЕИК 

121817095, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - 

в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички 

документи, посочени в списъка са налице. Комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани 

от трима членове от състава на комисията.  

 

I. 7. Оферта № РСЛ20-ТД26-606/06.04.2020 г. – 15.52 часа, подадена от „БАКС 99” АД, ЕИК 

121817095, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - 

в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички 

документи, посочени в списъка са налице. Комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани 

от трима членове от състава на комисията.  

 

I. 8. Оферта № РСЛ20-ТД26-607/06.04.2020 г. – 16.02 часа, подадена от „БИЛДКОМ БГ” 

ЕООД, ЕИК 201947457, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 
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административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В 

изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на 

участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията.  

 

I. 9. Оферта № РСЛ20-ТД26-608/06.04.2020 г. – 16.03 часа, подадена от „БИЛДКОМ БГ” 

ЕООД, ЕИК 201947457, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В 

изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на 

участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията.  

 

I. 10. Оферта № РСЛ20-ТД26-609/06.04.2020 г. – 16.04 часа, подадена от „АВАНГАРД 

ПРОЕКТ” ЕООД, ЕИК 175128142, участник за обособена позиция № 1 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 

47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията 

за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В 

изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на 

участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията.  

 

I. 11.  Оферта № РСЛ20-ТД26-610/06.04.2020 г. – 16.05 часа, подадена от „АВАНГАРД 

ПРОЕКТ” ЕООД, ЕИК 175128142, участник за обособена позиция № 2 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 

47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията 

за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В 

изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на 

участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията.  

 

I. 12.  Оферта № РСЛ20-ТД26-611/06.04.2020 г. – 16.45 часа, подадена от „ПЪТИЩА 

СОФИЯ” ООД, ЕИК 205102018, участник за обособена позиция № 1 и 2 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 

47, ал. 2  от  Правилника за прилагане  на  Закона  за  обществените поръчки и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Комисията 

провери за наличието на два отделни запечатани плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" – по Обособена позиция № 1 и по Обособена позиция № 2. В изпълнение на чл. 

54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за 

изпълнение на предмета на поръчката и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията.  
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След извършване на гореописаните действия, съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, 

приключи публичната част от заседанието на комисиятa. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание.  

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТИТЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал.7 и ал. 8 от ППЗОП, Комисията извърши 

проверка за съответствието на представените документи с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, като провери и за пълнотата на представените 

документи, съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на 

което подробно посочва констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, както следва: 

 

 II.1. Оферта № РСЛ20-ТД26-596/03.04.2020 г. – 16.02 часа, подадена от „БГ АСФАЛТ” 

ООД, ЕИК 121705979, участник за обособена позиция № 2. 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на 

територията на район „Слатина” по две обособени позиции, проведена на 07.04.2020 г. от 

14:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя  Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в 

обществената поръчка и образци  

Оферта № 1 - РСЛ20-ТД26-596/03.04.2020 г. – 16.02 

часа, подадена от „БГ АСФАЛТ” ООД, ЕИК 

121705979, участник за обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Не е представен списък на документите 

 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Техническо предложение Образец 

№ 2; 

Участникът е представил Техническо предложение по 

образец № 2 по Обособена позиция № 2 на 

Възложителя от 03.04.2020г., подписан от управителя 

Иван Иванов - 93 /деветдесет и три/ стр. в оригинал; 

4. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от 

участника „БГ АСФАЛТ” ООД;  

5. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от 

ЗМИП – Образец № 4; 

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 

на Възложителя от 03.04.2020г. подписана от Иван 

Иванов, като управител на „БГ АСФАЛТ” ООД - 

оригинал; 

 
/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по 

чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари - Образец 

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
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№ 5;  

7. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът „БГ АСФАЛТ” ООД, ЕИК 121705979 е 

представил ЕЕДОП на магнитен носител – диск с дата 

02.04.2020г., подписан с електронен подпис от 

управителя Иван Иванов. 

8. Други документи 1. Диплома за висше образование, издадена от УАСГ 

на Иван Иванов, специалност „Транспортно 

строителство”, професионална квалификация 

„Строителен инженер” - 1 /една/ стр. заверено копие; 

2. Диплома за висше образование, издадена от 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” на 

Петър Попов, специалност „Маркшайдерство и 

геодезия”, професионална квалификация „Минен 

инженер” - 1 /една/ стр. заверено копие; 

3. Удостоверение № А0397/2020г., издадено от 

„Фонеком” ЕООД, на Иван Иванов за завършено 

спец. обучение по ЗБУТ съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от 

Наредба РД-07-2/16.12.2009г. на МТСП - 1 стр. 

заверено копие; 

4. Удостоверение № 163-QC/28.08.2019г., издадено от 

„Ведакон” ЕООД, на инж. Петър Попов за преминато 

обучение „Контрол върху качеството на изпълнение 

на строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност” – 1 стр. заверено копие; 

5. Удостоверение № IІ – TV 004468, валидно до 

30.09.2020 г. изд. от ЦПРС към КСБ, изд. на „БГ 

АСФАЛТ” ООД за строежи втора група от втора до 

четвърта категория - 1 /една/ стр. заверено копие; 

6. Сертификат № СУЗБУТ – 313-01/018, съответстващ 

на BS OHSAS 18001:2007, издаден от 

„Сертификация” ЕООД на 28.02.2018г., валиден до 

27.02.2021г. – 1 стр. заверено копие; 

7. Сертификат № СУОС – 313-01/018, съответстващ 

на БДС EN ISO 14001:2015, издаден от 

„Сертификация” ЕООД на 28.02.2018г., валиден до 

27.02.2021г. – 1 стр. заверено копие; 

8. Сертификат № СУК – 313-01/018, съответстващ на 

БДС EN ISO 9001:2015, издаден от „Сертификация” 

ЕООД на 28.02.2018г., валиден до 27.02.2021г. – 1 

стр. заверено копие; 

9. Удостоверение за добро изпълнение /Референция/ 

№ ИС004770/02.03.2017г. изд. от „Инфраструктурно 

строителство” АД – 1 стр. заверено копие; 

10. Удостоверение за добро изпълнение /Референция/ 

№ ИС004769/02.03.2017г. изд. от „Инфраструктурно 

строителство” АД – 1 стр. заверено копие; 

11. Удостоверение за добро изпълнение /Референция/ 

№ ИС004768/02.03.2017г. изд. от „Инфраструктурно 

строителство ” АД – 1 стр. заверено копие; 

12. Удостоверение за добро изпълнение /Референция/ 

изх. № 22/22.02.2017г. изд. от „Микс Констръкшън” 

ООД – 1 стр. заверено копие; 

13. Удостоверение за добро изпълнение /Референция/ 
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№ 12/29.02.2017г. изд. от „Ескос” АД – 2 стр. 

заверено копие; 

14. Удостоверение за добро изпълнение /Референция/ 

№ 22/08.02.2018г. изд. от „София сити лоджистик 

парк” ООД –2 стр. заверено копие; 

15. Инвентарна книга на „БГ Асфалт” ООД – 

извлечение – 10 стр. оригинал, подписана от 

управителя Иван Иванов; 

16. Застрахователна полица № 212219213000123 

/02.04.2019г. за професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството, изд. 

от „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД – 1 стр. заверено 

копие; 

 

II.1.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи, участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за 

участие в обществената поръчка. 

 

II.2. Оферта № РСЛ20-ТД26-597/06.04.2020 г. – 09.55 часа, подадена от „СИС СТИЙЛ” ЕООД, 

ЕИК 202602178, участник за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;  

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на 

територията на район „Слатина” по две обособени позиции, проведена на 07.04.2020 г. от 

14:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя  Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в 

обществената поръчка и образци 

Оферта № 2 - РСЛ20-ТД26-597/06.04.2020 г. – 09.55 

часа, подадена от „СИС СТИЙЛ” ЕООД, ЕИК 

202602178, участник за обособена позиция № 1 и № 2;  

1. Списък на документите Опис на документите и информацията, съдържащи се 

в офертата за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка по Образец № 1 от 03.04.2020г. 

подписан от Симеон Михайлов - управител – 2 /две/ 

стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Техническо предложение Образец 

№ 2; 

1. Участникът е представил Техническо предложение 

по Обособена позиция № 1 по Образец № 2 на 

Възложителя от 03.04.2020г., подписан от управителя 

Симеон Михайлов, ведно с приложена спецификация 

на всички използвани материали с посочване на вида, 

търговското наименование, производител, доставчик 

и общо количество за влагане, техническите и 

качествени характеристики на материала - общо 48 

/четиридесет и осем/ стр. в оригинал; 

2. Участникът е представил Техническо предложение 

по Обособена позиция № 2 по Образец № 2 на 

Възложителя от 03.04.2020г., подписан от управителя 

Симеон Михайлов, ведно с приложена спецификация 

на всички използвани материали с посочване на вида, 

търговското наименование, производител, доставчик 
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и общо количество за влагане, техническите и 

качествени характеристики на материала – 60 

/шестдесет/ стр. в оригинал; 

4. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

1. Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” по Обособена 

позиция № 1 от участника „СИС СТИЙЛ” ЕООД;  

2. Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” по Обособена 

позиция № 2 от участника „СИС СТИЙЛ” ЕООД; 

5. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от 

ЗМИП – Образец № 4; 

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по 

чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари - Образец 

№ 5;  

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

7. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът „СИС СТИЙЛ” ЕООД, ЕИК 202602178 е 

представил ЕЕДОП на магнитен носител – диск 

подписан с електронен подпис на 03.04.2020 г. от 

управителя Симеон Михайлов. 

8. Други документи 1. Застрахователна полица № 00088426/ 

13121910002247/12.03.2019г. за общите условия по 

застраховка „Професионална отговорност” и 

специални условия „Отговорност на проектанта, 

строителя, консултанта и лицето, упражняващо 

строителен надзор по чл. 171 от Закона за устройство 

на територията, валидна до 06.07.2020г. – 2 /две/ стр. 

заверено копие; 

2. Застрахователна полица № 00088426/ 

13122010010938/19.02.2020 г. за общите условия по 

застраховка „Професионална отговорност” и 

специални условия „Отговорност на проектанта, 

строителя, консултанта и лицето, упражняващо 

строителен надзор по чл. 171 от Закона за устройство 

на територията, валидна до 06.07.2021г. – 2 /две/ стр. 

заверено копие; 

 

II.2.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи, участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за 

участие в обществената поръчка. 

 

II.3. Оферта № РСЛ20-ТД26-598/06.04.2020 г. – 12.33 часа, подадена от „ТЕРАГРУП СОФИЯ” 

ЕООД, ЕИК 201071835, участник за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2  

 

При отваряне на офертата на участника „Терагруп София” ЕООД е установено, че той е 

подал оферта и за двете обособени позиции - този факт е отразен и записан на опаковката на 

офертата, но в самата опаковка е наличен само един плик „Предлагани ценови параметри”, без да 

е обозначено за коя от двете обособени позиции се отнася. Съгласно императивната разпоредба на 

чл. 47, ал. 3 от ППЗОП / редакция ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2019г./, във връзка с § 131, ал. 3 от 

Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗОП: ”Когато поръчката е разделена на 

обособени позиции, участникът представя документи по чл. 39, ал. 2 и 3 за всяка обособена 

позиция поотделно”. Видно от чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП задължението за отделно представяне 

на документи за всяка обособена позиция обхваща ценовото предложение на участниците. Следва 

да се отбележи, че това императивно изискване на правилника е заложено и в документацията за 

http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
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обществена поръчка, одобрена с Решение № РСЛ20–ДИ05-120/ 13.03.2020 г. на Възложителя – 

Кмета на район „Слатина”, която съдържа два отделни образеца на ценово предложение за всяка 

от обособените позиции с приложена към нея отделна количествено-стойностна сметка. В Раздел 

IV „Съдържание на офертата за обособени позиции № 1 и № 2”, точка 3.6. „Съдържание на Плик 

„Предлагани ценови параметри” от документацията е разписано изрично изготвяне и представяне 

на отделно ценово предложение за Обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2, а именно: 

„В плика се поставя „Ценово предложение” по Образец № 3.1 по Обособена позиция № 1, 

съответно „Ценово предложение” по Образец № 3.2 по Обособена позиция № 2 – съдържа 

предложението на участника относно цената за изпълнение по обособената позиция. Към ценовото 

предложение за съответната обособена позиция, за която се подава офертата, се представя и КСС 

за позицията в оригинал, подписани и подпечатани на всяка страница от представляващия 

участника или упълномощено лице”. Върху представения от участника плик липсва изписване на 

позицията, за която се отнасят предлаганите ценови параметри и за помощния орган на 

Възложителя е невъзможно да прецени за коя от позициите като част от предмета на обществената 

поръчка е представено съответното ценово предложение.  

Водена от горното, комисията единодушно реши, че избраният начин на окомплектоване на 

ценовото предложение като част от офертата е в нарушение на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП /редакция 

ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2019г./, което съставлява самостоятелно основание за отстраняване. 

Нормата е императивна, поради което комисията е задължена да предложи участника за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедрата. Още повече, че на страница 22 от самата 

документация е разписано, че по неуредените въпроси от настоящата документация ще се 

прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и действащото българско законодателство. Съгласно 

разпоредбите на чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП /редакция на ЗОП - изм. и доп. ДВ. бр.86 от 18 

Октомври 2018г./ - „участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката”, следва да бъде отстранен от участие в 

процедурата.  

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя 

участник „ТЕРАГРУП СОФИЯ” ЕООД, ЕИК 201071835 да бъде отстранен от участие в 

процедурата на основание чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП /редакция на ЗОП - изм. и доп. ДВ. 

бр.86 от 18 Октомври 2018г. /, тъй като окомплектоването на ценовото предложение като част от 

офертата на участника по смисъла на чл. 39, ал.3, т.2 от ППЗОП не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката, заложени в документацията на Възложителя, 

посочени в точка 3.6. „Съдържание на Плик „Предлагани ценови параметри” от Раздел IV 

„Съдържание на офертата за обособени позиции № 1 и № 2” и в нарушение на императивната 

разпоредба на чл. 47, ал.3 от ППЗОП /редакция ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2019г./, във връзка с § 

131, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗОП. 

 

II.4. Оферта № РСЛ20-ТД26-600/06.04.2020 г. – 13.42 часа, подадена от „Слатина 2020” ДЗЗД, 

участници в сдружението: „ПСТ Груп” ЕАД и „ПСТ София” ЕООД, участник за обособена 

позиция № 1;  

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на 

територията на район „Слатина” по две обособени позиции, проведена на 07.04.2020 г. от 

14:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя  Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в 

обществената поръчка и образци 

Оферта № 4 - РСЛ20-ТД26-600/06.04.2020 г. – 13.42 

часа, подадена от „СЛАТИНА 2020” ДЗЗД, участник 

за обособена позиция № 1  

1. Списък на документите Опис на документите, представени за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка - 

Образец № 1 от /06.04.2020г. подписана от Божидар 

Георгиев, пълномощник – 1 /една/ стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, Пълномощно за упълномощаване на Божидар 
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когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Георгиев от представляващия сдружението Даниел 

Димитров от 03.04.2020г. нотариално заверено с рег. 

№ 3118 в регистъра на НК на нотариус Валери 

Манчев – 2 /две/ стр. нотариално заверен оригинал; 

3. Техническо предложение Образец 

№ 2; 

1. Участникът е представил Техническо предложение 

по Обособена позиция № 1 по Образец № 2 на 

Възложителя от 03.04.2020г., подписан от 

пълномощника на представляващия Божидар 

Георгиев, ведно с приложена спецификация на всички 

използвани материали с посочване на вида, 

търговското наименование, производител, доставчик 

и общо количество за влагане, техническите и 

качествени характеристики на материала - общо 162 

/сто шестдесет и две/ стр. в оригинал; 

4. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от участника 

„СЛАТИНА 2020” ДЗЗД;  

5. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от 

ЗМИП – Образец № 4; 

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по 

чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари - Образец 

№ 5;  

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

7. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

1. Участникът „СЛАТИНА 2020” ДЗЗД е представил 

ЕЕДОП на магнитен носител – диск, подписан с 

електронен подпис на 02.04.2020г. от 

представляващия Даниел Димитров; 

2. Участникът в сдружението „ПСТ ГРУП” ЕАД е 

представил ЕЕДОП на магнитен носител – диск 

подписан с електронни подписи на 02.04.2020 г. от 

представителите Камен Кичев, Даниел Димитров, 

Петко Хитров; 

3. Участникът в сдружението „ПСТ София” ЕООД е 

представил ЕЕДОП на магнитен носител – диск 

подписан с електронен подпис на 02.04.2020 г. от 

управителя Иван Димитриев; 

8. Други документи 1. Договор за създаване на сдружение от 30.03.2020г., 

сключен на основание чл. 357-364 от ЗЗД, между 

„ПСТ Груп” ЕАД и „ПСТ София” ЕООД – 6 /шест/ 

страници в оригинал; 

 

II.4.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи, участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за 

участие в обществената поръчка. 

 

II.5.1. Оферта № РСЛ20-ТД26-604/06.04.2020г. – 15.46 часа, подадена от „АКТИВ БИЛДИНГ 

ИНК” ЕООД, ЕИК 203008787, участник за обособена позиция № 1 и № 2.  

  

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на 

територията на район „Слатина” по две обособени позиции, проведена на 07.04.2020 г. от 

14:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
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Изисквания на Възложителя  Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в 

обществената поръчка и образци 

Оферта № 5 - РСЛ20-ТД26-604/06.04.2020г. – 15.46 

часа, подадена от „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” 

ЕООД, ЕИК 203008787, участник за обособена 

позиция № 1 и № 2. 

1. Списък на документите 1. Опис на представените документи за участие в 

публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка по обособена позиция № 1 от дата 

06.04.2020г., подписан и подпечатан от управителя 

Иван Иванов – 1 бр. оригинал; 

2. Опис на представените документи за участие в 

публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка по обособена позиция № 2 от дата 

06.04.2020г., подписан и подпечатан от управителя 

Иван Иванов – 1 бр. оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Техническо предложение Образец 

№ 2; 

1. Участникът е представил за обособена позиция № 1 

- Техническо предложение по образец №2 ведно с 

приложение №1, №2 и №3 на Възложителя от 

06.04.2020г., подписан от управителя Иван Иванов - 

158 /сто петдесет и осем/ страници в оригинал; 

2. Участникът е представил за обособена позиция № 2 

- Техническо предложение по образец № 2 ведно с 

приложение №1, №2 и №3 на Възложителя от 

06.04.2020г., подписан от управителя Иван Иванов - 

263 /двеста шестдесет и три/ страници в оригинал; 

4. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

1. Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от 

участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД за 

обособена позиция №1;  

2. Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от 

участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД за 

обособена позиция №2;  

5. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от 

ЗМИП – Образец № 4; 

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

 

 

 

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по 

чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари – Образец 5 

- Образец № 5;  

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 
 

 

7. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

1.Участникът „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, ЕИК 

203008787 е представил за обособена позиция № 1- 

ЕЕДОП на магнитен носител – диск с дата 

06.04.2020г., подписан с електронен подпис от 

управителя Иван Иванов. 

2.Участникът „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, ЕИК 

203008787 е представил за обособена позиция № 2- 

ЕЕДОП на магнитен носител – диск с дата 

http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
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06.04.2020г., подписан с електронен подпис от 

управителя Иван Иванов. 

8. Други документи Няма представени допълнителни документи. 

 

 II.5.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за 

участие в обществената поръчка. 

 

II.6. Оферта № РСЛ20-ТД26-605/06.04.2020 г. – 15.50 часа, подадена от „БАКС 99” АД, ЕИК 

121817095, участник за обособена позиция № 1;  

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на 

територията на район „Слатина” по две обособени позиции, проведена на 07.04.2020 г. от 

14:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя  Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в 

обществената поръчка и образци 

Оферта № 6 - РСЛ20-ТД26-605/06.04.2020 г. – 15.50 

часа, подадена от „БАКС 99” АД, ЕИК 121817095, 

участник за обособена позиция № 1  

1. Списък на документите Опис на представените от участника документи в 

процедура за възлагане на обществена поръчка от 

06.04.2020г. подписан от Стефан Стефанов, 

изпълнителен директор - 1 /една/ стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Техническо предложение Образец 

№ 2; 

1. Участникът е представил Техническо предложение 

по Обособена позиция № 1 по Образец № 2 на 

Възложителя от 06.04.2020г., подписан от 

изпълнителния директор Стефан Стефанов, ведно с 

приложена спецификация на всички използвани 

материали с посочване на вида, търговското 

наименование, производител, доставчик и общо 

количество за влагане, техническите и качествени 

характеристики на материала - общо 79 /седемдесет и 

девет/ стр. в оригинал; 

4. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от участника 

„БАКС 99” АД; 

 

 

5. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от 

ЗМИП – Образец № 4; 

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по 

чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари - Образец 

№ 5;  

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

7. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът „БАКС 99” АД, ЕИК 121817095 е 

представил ЕЕДОП на магнитен носител – диск 

подписан с електронни подписи на 06.04.2020 г. от 

членовете на Съвета на директорите Стефан 

http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
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Стефанов, Веселина Стефанова, Димитър Стефанов 

8. Други документи Не са представени 

 

II.6.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи, участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за 

участие в обществената поръчка. 

 

II.7. Оферта № РСЛ20-ТД26-606/06.04.2020 г. – 15.52 часа, подадена от „БАКС 99” АД, ЕИК 

121817095, участник за обособена позиция № 2;  

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на 

територията на район „Слатина” по две обособени позиции, проведена на 07.04.2020 г. от 

14:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя  Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в 

обществената поръчка и образци 

Оферта № 7 - РСЛ20-ТД26-606/06.04.2020 г. – 15.52 

часа, подадена от „БАКС 99” АД, ЕИК 121817095, 

участник за обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Опис на представените от участника документи в 

процедура за възлагане на обществена поръчка по 

Образец № 1 от 06.04.2020г., подписан от 

изпълнителния директор Стефан Стефанов – 1 /една/ 

стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Техническо предложение Образец 

№ 2; 

1.Участникът е представил Техническо предложение 

по Обособена позиция № 2 по Образец № 2 на 

Възложителя от 06.04.2020г., подписан от 

изпълнителния директор Стефан Стефанов, ведно с 

приложена спецификация на всички използвани 

материали с посочване на вида, търговското 

наименование, производител, доставчик и общо 

количество за влагане, техническите и качествени 

характеристики на материала - общо 84 /осемдесет и 

четири/ стр. в оригинал; 

4. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от участника 

„БАКС 99” АД; 

 

 

 

5. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от 

ЗМИП – Образец № 4; 

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по 

чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари - Образец 

№ 5;  

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

7. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът „БАКС 99” АД, ЕИК 121817095 е 

представил ЕЕДОП на магнитен носител – диск 

подписан с електронни подписи на 06.04.2020 г. от 

http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
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членовете на Съвета на директорите Стефан 

Стефанов, Веселина Стефанова, Димитър Стефанов. 

8. Други документи Не са представени 

 

 II.7.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи, участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за 

участие в обществената поръчка. 

 

 II.8.1. Оферта № РСЛ20-ТД26-607/06.04.2020 г. – 16.02 часа, подадена от „БИЛДКОМ 

БГ” ЕООД, ЕИК 201947157, участник за обособена позиция № 1. 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на 

територията на район „Слатина” по две обособени позиции, проведена на 07.04.2020 г. от 

14:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя  Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в 

обществената поръчка и образци 

ОФЕРТА № 8 - РСЛ20-ТД26-607/06.04.2020г. – 

16.02 часа, подадена от „БИЛДКОМ БГ” ЕООД, 

ЕИК 201947157, участник за обособена позиция № 1. 

1. Списък на документите 1.Списък на представените документи за участие в 

публичното състезание за възлагане на обществена 

поръчка по образец на участник по обособена 

позиция № 1 от дата 06.04.2020г., подписан и 

подпечатан от управителя Георги Георгиев. 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Техническо предложение Образец 

№ 2; 

1.Участникът е представил за обособена позиция № 1 

- Техническо предложение по образец № 2, ведно със 

спецификации на Възложителя от 06.04.2020г., 

подписан от управителя Георги Георгиев - 139 /сто, 

тридесет и девет/ страници в оригинал; 

4. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от 

участника „БИЛДКОМ БГ” ЕООД за обособена 

позиция № 1;  

5. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от 

ЗМИП – Образец № 4; 

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по 

чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари – Образец 5 

- Образец № 5;  

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 
 

 

7.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

1.Участникът „БИЛДКОМ БГ” ЕООД, ЕИК 

201947157 е представил за обособена позиция №1- 

ЕЕДОП на магнитен носител – диск с дата 

06.04.2020г., подписан с електронен подпис от 

управителя Георги Георгиев. 

8. Други документи Няма представени други документи. 

 

 II.8.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
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че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 1. Участникът „БИЛДКОМ БГ” ЕООД е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, буква 

В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителството – 

дейности с предмет и обем, идентичен и/или сходен с тези на поръчката, но не е посочил коректно 

началната и крайна дата на изпълнение - допусната е техническа грешка при изписване на 

годината и за комисията е невъзможно да прецени дали строителството е изпълнено през 

последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 4.1, от раздел 4. „Изисквания за технически и 

професионални способности за обособени позиции № 1 и № 2” от документацията за участие в 

процедурата. 

 

II.8.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

 1. Участникът „БИЛДКОМ БГ” ЕООД да представи ЕЕДОП на магнитен носител, подписан 

с електронен подпис от представляващия участника, с коректно посочена в част IV „Критерии за 

подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, информация за началната и 

крайната дата за изпълнение на строителството - дейности с предмет и обем, идентичен и/или 

сходен с тези на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 4.1, от раздел 4. „Изисквания за технически и 

професионални способности за обособени позиции № 1 и № 2” от документацията за участие в 

процедурата. 

 

II.9.1. Оферта № РСЛ20-ТД26-608/06.04.2020 г. – 16.03 часа, подадена от „БИЛДКОМ БГ” 

ЕООД, ЕИК 201947157, участник за обособена позиция № 2. 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на 

територията на район „Слатина” по две обособени позиции, проведена на 07.04.2020 г. от 

14:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя  Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в 

обществената поръчка и образци 

Оферта № 9 - РСЛ20-ТД26-608/06.04.2020г. – 16.03 

часа, подадена от „БИЛДКОМ БГ” ЕООД, ЕИК 

201947157, участник за обособена позиция № 2. 

1. Списък на документите 1.Списък на представените документи за участие в 

публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка по образец на участник по обособена 

позиция № 2 от дата 06.04.2020г., подписан и 

подпечатан от управителя Георги Георгиев – 1 /една/ 

страница в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Техническо предложение Образец 

№ 2; 

1.Участникът е представил за обособена позиция № 2 

- Техническо предложение по образец № 2, ведно със 

спецификации на Възложителя от 06.04.2020г., 

подписан от управителя Георги Георгиев - 139 /сто, 

тридесет и девет/ страници в оригинал; 
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4. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от 

участника „БИЛДКОМ БГ” ЕООД за обособена 

позиция № 2;  

5. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от 

ЗМИП – Образец № 4; 

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по 

чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари – Образец 5 

- Образец № 5;  

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

7.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

1.Участникът „БИЛДКОМ БГ” ЕООД, ЕИК 

201947157 е представил за обособена позиция № 2- 

ЕЕДОП на магнитен носител – диск с дата 

06.04.2020г., подписан с електронен подпис от 

управителя Георги Георгиев. 

8. Други документи Няма представени други документи. 

 

 II.9.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

 1. Участникът „БИЛДКОМ БГ” ЕООД е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, 

буква В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителството 

– дейности с предмет и обем, идентичен и/или сходен с тези на поръчката, но не е посочил 

коректно началната и крайна дата на изпълнение - допусната е техническа грешка при изписване 

на годината и за комисията е невъзможно да прецени дали строителството е изпълнено през 

последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 4.1, от раздел 4. „Изисквания за технически и 

професионални способности за обособени позиции № 1 и № 2” от документацията за участие в 

процедурата. 

 

II.9.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

 1. Участникът „БИЛДКОМ БГ” ЕООД да представи ЕЕДОП на магнитен носител, подписан 

с електронен подпис от представляващия участника, с коректно посочена в част IV „Критерии за 

подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, информация за началната и 

крайната дата за изпълнение на строителството - дейности с предмет и обем, идентичен и/или 

сходен с тези на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 4.1, от раздел 4. „Изисквания за технически и 

професионални способности за обособени позиции № 1 и № 2” от документацията за участие в 

процедурата. 

 

 

II.10.1. Оферта № РСЛ20-ТД26-609/06.04.2020 г. – 16.04 часа, подадена от „АВАНГАРД 

ПРОЕКТ” ЕООД, ЕИК 175128142, участник за обособена позиция № 1. 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на 

територията на район „Слатина” по две обособени позиции, проведена на 07.04.2020 г. от 

14:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
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Изисквания на Възложителя  Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в 

обществената поръчка и образци 

Оферта № 10 - РСЛ20-ТД26-609/06.04.2020г. – 16.04 

часа, подадена от „АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД, 

ЕИК 175128142, участник за обособена позиция № 1. 

1. Списък на документите 1.Списък на представените документи за участие в 

публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка по образец на участник по обособена 

позиция № 1 от дата 06.04.2020г., подписан и 

подпечатан от управителя Христо Нейчев. 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Техническо предложение Образец 

№ 2; 

1.Участникът е представил за обособена позиция №1 - 

Техническо предложение по образец № 2, ведно със 

спецификации на Възложителя от 06.04.2020г., 

подписан от управителя Христо Нейчев - 156 /сто, 

петдесет и шест/ страници в оригинал; 

4. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от 

участника „АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД за 

обособена позиция № 1;  

5. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от 

ЗМИП – Образец № 4; 

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по 

чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари – Образец 5 

- Образец № 5;  

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

7.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

1.Участникът „АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД за 

обособена позиция № 1- ЕЕДОП на магнитен носител 

– диск с дата 06.04.2020г., подписан с електронен 

подпис от управителя Христо Нейчев. 

8. Други документи Няма представени допълнителни документи. 

 

 II.10.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

 1. Участникът „АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД е декларирал в част IV „Критерии за 

подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП информация за 

строителството – дейности с предмет и обем, идентичен и/или сходен с тези на поръчката, но не е 

посочил коректно началната и крайна дата на изпълнение - допусната е техническа грешка при 

изписване на годината и за комисията е невъзможно да прецени дали строителството е изпълнено 

през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 4.1, от раздел 4. „Изисквания за технически и 

професионални способности за обособени позиции № 1 и № 2” от документацията за участие в 

процедурата. 

 2. Участникът„АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД не е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В 

„Технически и професионална способности” на част IV „Критерии за подбор” информация за 

инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 4.3, от раздел 4. „Изисквания за технически и професионални 

способности за обособени позиции № 1 и № 2” от документацията за участие в процедурата. 

 

http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
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II.10.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът „АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД да представи ЕЕДОП на магнитен носител, 

подписан с електронен подпис от представляващия участника, с коректно посочена в част IV 

„Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, информация за 

началната и крайната дата за изпълнение на строителството - дейности с предмет и обем, 

идентичен и/или сходен с тези на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 4.1, от раздел 4. „Изисквания за 

технически и професионални способности за обособени позиции № 1 и № 2” от документацията за 

участие в процедурата. 

2. Участникът „АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД да представи ЕЕДОП на магнитен носител, 

подписан с електронен подпис от представляващия участника, с декларирана в Раздел В 

„Технически и професионална способности” на част IV „Критерии за подбор” информация за 

наличието на инженерно-технически персонал със съответната квалификация, съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 4.3, от раздел 4. „Изисквания за технически и 

професионални способности за обособени позиции № 1 и № 2” от документацията за участие в 

процедурата. 

 

II.11.1. Оферта № РСЛ20-ТД26-610/06.04.2020 г. – 16.05 часа, подадена от „АВАНГАРД 

ПРОЕКТ” ЕООД, ЕИК 175128142, участник за обособена позиция № 2.  

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на 

територията на район „Слатина” по две обособени позиции, проведена на 07.04.2020 г. от 

14:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя  Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в 

обществената поръчка и образци 

ОФЕРТА № 11 - РСЛ20-ТД26-610/06.04.2020г. – 

16.05 часа, подадена от „АВАНГАРД ПРОЕКТ” 

ЕООД, ЕИК 175128142, участник за обособена 

позиция № 2. 

1. Списък на документите 1.Списък на представените документи заучастие в 

публичното състезание за възлагане на обществена 

поръчка по образец на участник по обособена 

позиция № 2 от дата 06.04.2020г., подписан и 

подпечатан от управителя Христо Нейчев. 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Техническо предложение Образец 

№ 2; 

1.Участникът е представил за обособена позиция № 2 

- Техническо предложение по образец № 2, ведно със 

спецификации на Възложителя от 06.04.2020г., 

подписан от управителя Христо Нейчев - 156 /сто, 

петдесет и шест/ страници в оригинал; 

4. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от 

участника „АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД за 

обособена позиция № 2;  

5. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от 

ЗМИП – Образец № 4; 

Представя се при подписване на договор. 

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по Представя се при подписване на договор. 

http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
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чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари – Образец 5 

- Образец № 5;  

7.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

1.Участникът „АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД за 

обособена позиция № 2- ЕЕДОП на магнитен носител 

– диск с дата 06.04.2020г., подписан с електронен 

подпис от управителя Христо Нейчев. 

8. Други документи Няма представени допълнителни документи. 

 

II.11.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1. Участникът „АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД е декларирал в част IV „Критерии за 

подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП информация за 

строителството – дейности с предмет и обем, идентичен и/или сходен с тези на поръчката, но не е 

посочил коректно началната и крайна дата на изпълнение - допусната е техническа грешка при 

изписване на годината и за комисията е невъзможно да прецени дали строителството е изпълнено 

през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 4.1, от раздел 4. „Изисквания за технически и 

професионални способности за обособени позиции № 1 и № 2” от документацията за участие в 

процедурата. 

2. Участникът „АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД не е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В 

„Технически и професионална способности” на част IV „Критерии за подбор” информация за 

инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 4.3, от раздел 4. „Изисквания за технически и професионални 

способности за обособени позиции № 1 и № 2” от документацията за участие в процедурата. 

 

II.11.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът „АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД да представи ЕЕДОП на магнитен носител, 

подписан с електронен подпис от представляващия участника, с коректно посочена в част IV 

„Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, информация за 

началната и крайната дата за изпълнение на строителството - дейности с предмет и обем, 

идентичен и/или сходен с тези на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 4.1, от раздел 4. „Изисквания за 

технически и професионални способности за обособени позиции № 1 и № 2” от документацията за 

участие в процедурата. 

2. Участникът „АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД да представи ЕЕДОП на магнитен носител, 

подписан с електронен подпис от представляващия участника, с декларирана в Раздел В 

„Технически и професионална способности” на част IV „Критерии за подбор” информация за 

наличието на инженерно-технически персонал със съответната квалификация, съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 4.3, от раздел 4. „Изисквания за технически и 

професионални способности за обособени позиции № 1 и № 2” от документацията за участие в 

процедурата. 

 

II.12. Оферта № РСЛ20-ТД26-611/06.04.2020 г. – 16.45 часа, подадена от „ПЪТИЩА СОФИЯ” 

ООД, ЕИК 205102018, участник за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;  

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на 
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територията на район „Слатина” по две обособени позиции, проведена на 07.04.2020 г. от 

14:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя  Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в 

обществената поръчка и образци 

Оферта № 12 - РСЛ20-ТД26-611/06.04.2020 г. – 16.45 

часа, подадена от „ПЪТИЩА СОФИЯ” ООД, ЕИК 

205102018, участник за обособена позиция № 1 и 

обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Опис на представените документи в офертата за 

участие в обществена поръчка - Образец № 1 – 1 

/една/ стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Техническо предложение Образец 

№ 2; 

1.Участникът е представил Техническо предложение 

по Обособена позиция № 1 и № 2 по Образец № 2 на 

Възложителя от 03.04.2020г., подписан от 

управителите Мария Петрова и Константин Георгиев, 

представляващи заедно дружеството - общо 171 /сто 

седемдесет и една/ стр. в оригинал; 

4. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

4.1.Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от участника 

„ПЪТИЩА СОФИЯ” ООД по Обособена позиция № 

1 ; 

4.2.Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от участника 

„ПЪТИЩА СОФИЯ” ООД по Обособена позиция № 

2 ; 

5. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от 

ЗМИП – Образец № 4; 

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по 

чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари - Образец 

№ 5;  

/Образецът се подава преди подписване на договор от избран 

изпълнител./ 

7. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

7.1. Участникът „ПЪТИЩА СОФИЯ” ООД, ЕИК 

205102018 е представил ЕЕДОП на магнитен носител 

– диск, подписан с електронен подпис на 06.04.2020 г. 

от управителя Константин Георгиев. 

7.2. Участникът „ПЪТИЩА СОФИЯ” ООД, ЕИК 

205102018 е представил ЕЕДОП на магнитен носител 

– диск, подписан с електронен подпис на 06.04.2020 г. 

от управителя Мария Петрова. 

8. Други документи Проект на договор – неподписан от участника; 

 

II.12.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи, участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за 

участие в обществената поръчка. 

 

Във връзка с гореизложеното, при изготвяне на настоящия протокол, комисията е 

съобразила констатациите си и е цитирала нормите на ЗОП и ППЗОП в редакциите им съгласно 

императивната разпоредба на § 131, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП, а именно:  „За обществените 

поръчки, чието възлагане е започнало след 31 декември 2019 г., но до датата, определена в 

http://ciela.iabank.bg/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220947
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графика по ал. 1, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г., като разпоредбите 

на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а", чл. 100, ал. 

3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 се прилагат в редакцията от 

1 януари 2020 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и 

договорите, включително изпращане на изискуемата информация”. 

За извършване на констатациите в протокола, комисията разгледа представените от 

участниците оферти и извърши справки от общодостъпни публични регистри – Търговски 

регистър към Агенция по вписванията, Централния професионален регистър на строителя към 

КСБ, Агенция по обществените поръчки и др., както и на посочените в офертите на участниците 

електронни адреси. 

На основание чл. 54, ал. 8 и 9 ППЗОП, комисията определя срок от 5 /пет/ работни дни, 

считано от датата на получаване на настоящия протокол, на всички посочени по-горе участници, в 

чиито оферти са констатирани несъответствия или непълноти да представят на комисията нови 

ЕЕДОП /ESPD/ и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, 

съгласно посочените по-горе изисквания на комисията. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти или заявления за участие. След изтичането на срока комисията ще пристъпи към 

разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

  За констатациите в настоящия протокол участниците ще бъдат надлежно уведомени. 

 За изпълнение на задачите си, комисията проведе общо три закрити заседания. На 

заседанията на 07.04.2020г., 29.04.2020г. и 07.05.2020г., присъстваха всички редовни членове и 

привличането на резервни членове от състава на комисията не бе необходимо. Същите 

удостовериха с подписите си извършените действия по работата на комисията на горепосочените 

дати. 

 Работата на Комисията по разглеждане на документите за подбор и изискванията за лично 

състояние на участниците приключи в 09.30 часа на 07.05.2020г. 

 Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
1. инж. Тошко Николов – заместник-кмет в район „Слатина”:  
Подписът е заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

И ЧЛЕНОВЕ: 

2. инж. Росица Тодорова – началник на отдел „ИИБ” в район „Слатина”:  
Подписът е заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

3. Венета Георгиева – началник на отдел „ПНО” в район „Слатина” – правоспособен юрист: 
Подписът е заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

4. Венцислав Дъбов – главен юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина” – правоспособен 

юрист: 
Подписът е заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

5. арх. Маргарита Илиева – главен експерт в отдел „УТКР,КС” в район „Слатина”:  
Подписът е заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 
 

6. инж. Димитър Бузяков – главен експерт в отдел „ИИБ” в район „Слатина”:  
Подписът е заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 
 

7. Лиляна Илиева – старши счетоводител в отдел „ФСД” в район „Слатина”: 
 Подписът е заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 
 

 

 
 


