
                                                                                    УТВЪРДИЛ!  

                                                                                    Кмет на Община Котел: .......................                                                                               

                                           /Коста Каранашев/ 

                                                                                           Дата: …………2018 г.     

 
 

ПРОТОКОЛ  №1 
 

На 23.04.2018г., в 10.30 часа в заседателна зала на Община Котел се събра за 
провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка 
за строителство с предмет: „Изпълнение на СМР през 2018 г. за ремонт на обекти 
от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел” комисия, 
назначена със Заповед № РД 13 - 151 / 23.04.2018г. на Кмета на Община-Котел в 
състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелина Адамова – зам.кмет на Община Котел 
         ЧЛЕНОВЕ:1. Добри Николов- гл.юрисконсулт 
                            2. инж. Яна Гавова –директор Дирекция „УТЕС” 
Комисията назначена от възложителя със задача да извърши подбор на 

участниците, разгледа, оцени и класира подадените оферти, започна работата си, 
след като получи представените оферти и съставения протокол с данни за подалите 
оферти, номер, дата и час на получаване.  

Комисията установи, че в срока определен за получаване на оферти – 17.00 часа 
на 20.04.2018 г. са постъпили 2 (две) оферти, както следва: 

- оферта от „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол с 
вх.№ 12 – 01 - 1 / 19.04.2018 г. –  10.22 часа; 

- оферта от „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол с вх.№ 12 – 01 - 2 / 
20.04.2018 г. – 10.58 часа; 

Преди да пристъпи към отваряне на офертите председателят и членовете на 
комисията подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от ППЗОП. 

При отваряне на офертите не присъстваха участниците или техни упълномощени 
представители, както и не присъстваха представители на средствата за масово 
осведомяване.  

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.  
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника 

„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол е запечатана и 
непрозрачна, комисията пристъпи към нейното отваряне и констатира, че съдържа две 
отделни папки: едната с надпис „Папка №1 „Документи за лично състояние и за 
подбор””, втората с надпис „Папка №2 „Техническо предложение””, както и съдържа 
запечатан и непрозрачен плик с надпис  „Предлагани ценови параметри”, на който е 
поставен мокър печат на търговското дружество. 

Председателят и двамата членове от комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 
„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол.  

След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника 
„ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол е запечатана и непрозрачна, 
комисията пристъпи към нейното отваряне и констатира, че съдържа две отделни 
папки: едната с надпис „Папка №1 „Документи за лично състояние и за подбор””, 
втората с надпис „ Папка №2 „Техническо предложение””, както и съдържа запечатан и 
непрозрачен плик с надпис  „Предлагани ценови параметри“, на който е поставен 
мокър печат на търговското дружество. 

Председателят и двамата членове от комисията подписаха техническото 
предложение и плика  с надпис  „Предлагани ценови параметри“ на участника 
„ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол.  



С горепосочените действия завърши публичната част от заседанието на комисията.  
На 04.05.2018 г. в 14.00 часа комисията се събра в заседателна зала на Община 

Котел и продължи работата си на закрито заседание. 
Комисията разгледа документите в папка №1 с надпис „Документи за подбор” на 

участника „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол и 
констатира, че участника е представил всички документи изисквани от възложителя. 

В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти 
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по  „Образец № 2” участникът заявява, че е 
запознат с предмета на поръчката, с всички условия за възлагането и финансирането 
й. В горепосочения документ заявява също, че при изпълнение на поръчката няма 
ползва подизпълнители. За доказване съответствието си с критериите за подбор при 
изпълнение на поръчката се позовава на  капацитета на следното трето лице: 

- „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН”  ЕООД, гр.София, ЕИК 119524605 -  
нотариално заверен договор за наем от 04.04.2018 г. между „СТРОИТЕЛНА 
КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – 
СЛИВЕН”  ЕООД, гр.София за автогудронатор мерцедес 814 2008 г., 7 т., рег. № 
СН 80 93 АН и машина за ремонт и обработка на пукнатини  и фуги GRUN,VG50.  

Участникът е представил общо 2 (два) броя Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид на електронен носител /CD/ в  PDF. 
формат, цифрово подписани от името на :  „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ 
ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН”  ЕООД, гр.София. 

В папка №1 участникът е представил и други документи: удостоверение от 
камарата на строителите, застраховка „Професионална отговорност”, декларация по 
чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП за ръководния и инженерно – технически екип, дипломи на 
ръководния и инженерно – технически екип, свидетелство и удостоверения, 
декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП за специализираното техническо оборудване – 
собствено и/или наето, документи доказващи собствеността на техническото 
оборудване, нотариално заверен договор за наем от 04.04.2018 г. между 
„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол и „ПЪТНО 
ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН”  ЕООД, гр.София за автогудронатор мерцедес 814 2008 г., 
7 т., рег. № СН 80 93 АН и машина за ремонт и обработка на пукнатини  и фуги 
GRUN,VG50,сертификат ISO 9001 : 2015 – управление на качеството, сертификат - ISO 
14001 : 2015 – управление на околната среда, списък – опис на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата – образец  №1 и 2 (два) броя списъци във 
връзка с чл.44, ал.1 от ППЗОП – образец № 3. 

Комисията разгледа Единния европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП/ по стандартен образец, представен от участника „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 
ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол. С документа същият участник удостоверява, че 
отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието си с критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 

Комисията разгледа и представения по стандартен образец ЕЕДОП от „ПЪТНО 
ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН”  ЕООД, гр.София. В същия документ третото лице 
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира 
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието си с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид изложеното комисията РЕШИ: допуска участника „СТРОИТЕЛНА 
КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол до следващия етап на 
процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

Комисията разгледа документите в папка №1 с надпис „Документи за лично 
състояние и за подбор” на участника „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол 
и констатира, че участникът е представил всички документи изисквани от възложителя. 

В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти 
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по  „Образец № 2” участникът заявява, че е 
запознат с предмета на поръчката, с всички условия за възлагането и финансирането 



й. В горепосочения документ участникът заявява също, че при изпълнение на 
поръчката няма ползва подизпълнители и не се позовава на  капацитета на трети лица 
за доказване съответствието си с критериите за подбор.  

Комисията, след като разгледа представения Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/ по  стандартен образец от участника констатира, че е 
декларирал съответствието си с критериите за подбор, като липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/  са 
декларирани само от г-н Дойчо *          Дойчев – представляващ акционерното 
дружество и негов изпълнителен директор, но останалите двама членове на съвета на 
директорите не са декларирали основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 
т. 7 от ЗОП.   

На основание чл.54, ал.2 от ЗОП „Основанията по ал.1, т.1, 2, и 7 се отнасят за 
лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и 
надзорни органи и за други лица, който имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи”. 

Съгласно Раздел V. „Оферта”, 7.2.1.4., б. „г” от условията на възложителя „Когато 
основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за повече 
от едно задължено лице, в зависимост от правно – организационната форма на 
съответното дружество (участник, подизпълнител, друго трето лице или член на 
обединение), всички задължени лица могат да подпишат електронно и подадат  един и 
същ ЕЕДОП в PDF.формат. Когато обаче е налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на 
задължените лица, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от 
ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко от задължените лица или за няколко от 
тях”. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП и Раздел V. 
„Оферта”, 7.2.1.4., б. „г” от условията на възложителя комисията РЕШИ: 

Изисква от участника „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол в срок до 5 
(пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да представи следния  
документ: 

- Нов Единен европейски документ за обществени поръчки по стандартен образец 
в електронен вид на електронен носител /CD/ в  PDF. формат, в който 
останалите двама членове на съвета на директорите – г-н Стоян *             Иванов 
и управителя на „Галини” ЕООД – г-н Николай *          Михайлов да декларират 
лично основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП и 
отговор за тях.  

 
Комисията реши да проведе следващото си заседание в срок до 3 (три) работни 

дни, считано от датата на изтичане на срока за представяне на изисквания документ от 
участника „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол.  

 
 
Дата на приключване на протокола: 04.05.2018 г. в 16.20 часа.  

 
Председател: Детелина Адамова : ………/п/*………… 

Членове: 1. Добри Николов : …………/п/*…………… 

                 2. инж. Яна Гавова : ………/п/*…………….  
 
 
*  Заличена информация на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП във вр. с чл.2 от ЗЗЛД. 
 


