
П Р О Т О К О Л  

№ 1  

 
От дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-04-423/26.09.2019 г. на 

Кмета на община Костенец за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на 

строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на 

улици в община Костенец“, открита с Решение номер РД-04-344 от дата 19.08.2019 г. на 

Възложителя и вписана в Регистъра на обществените поръчки в АОП 00484-2019-0006,  

ID 928649/22.08.2019 г. и Обявление ID 928650/22.08.2019 г. 

 

Днес, 26.09.2019 г., в изпълнение на Заповед №РД-04-423/26.09.2019 г. на Кмета на 

община Костенец за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, комисия в 

състав: 

            Председател: 

Георги Янакиев – секретар на Община Костенец 

Членове: 

1. инж. Анна Красимирова Чукова – главен инженер на община Костенец;   

2. Румен Николов Донкин – старши експерт „Счетоводител”, 

 

се събра в 9.15 ч. в сградата на община Костенец, като откритото заседание на Комисията 

започна в 09:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Костенец, в 

административната сграда на Община Костенец, находяща се в гр. Костенец, ул. "Иван 

Вазов" №2, ет.4, със задачата да отвори офертите, подадени в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни 

работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“, 

както и да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира представените 

от тях оферти. 

Заседанието беше открито от председателя на комисията в 09:30 ч. Присъстваха 

всички членове на Комисията. 

На заседанието присъства упълномощен представител на участник, но не 

присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. Председателят на 

Комисията провери за съответствие личните документи и представеното пълномощно и 

го регистрира: Георги Петков Драгоев – упълномощен представител на 

„Инфракънстракшън“ ЕАД. 

 

В деня на отваряне на офертите в откритата процедура с Протокол на отдел 

„Деловодство“ с изх.№12-17 от 26.09.2019 г. на община Костенец, председателят на 

комисията получи подадените в определения срок в обявлението – 17:00 ч. на       

25.09.2019 г., три броя оферти за участие, както следва: 

 

1. „Мегаинвест - холд“ ЕООД, гр. Дупница, вх.№92-М-11/25.09.2019 г., 10.28 ч.; 

2. „Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София, вх.№92-И-44/25.09.2019 г., 14.32 ч.; 

3.  Консорциум „Път-Ко 2018“ ДЗЗД, гр. София, вх.№92-К-80/25.09.2019 г., 15.37 ч. 

След като членовете на комисията констатираха, че опаковките с офертите на 

участниците в откритата процедура са непрозрачни и с ненарушена цялост, председателят 

на комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпване в деловодството на 

Община Костенец. 

 

I. Председателят отвори опаковката с офертата на „Мегаинвест - холд“ ЕООД, с 

адрес за кореспонденция: гр. Дупница, п.к.2600, ул. „Самоковско шосе“ №38, тел.: 

0701/51909, електронен адрес: ppd_dupnitza@abv.bg. 



Комисията оповести съдържанието на опаковката, както следва: 

1. Папка №1, включваща: 

1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата за участие. 

1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр. 

 

2. Папка №2, включваща: 

2.1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка; 

 

3. Запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки, трима членове на комисията, подписаха техническото 

предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

II. Председателят отвори опаковката с офертата на „Инфракънстракшън“ ЕАД, с 

адрес за кореспонденция: гр. София, п.к.1303, район Възраждане, ж.к. „Зона Б-5“, ул. 

„Партений Нишавски“ № 4, ет. 2, офис 17, тел.: 0888/889555, електронен адрес: 

infra1ead@abv.bg. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката, както следва: 

1. Папка №1, включваща: 

1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата за участие. 

1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр. 

 

2. Папка №2, включваща: 

2.1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка; 

 

3. Запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки (ППЗОП), трима членове на комисията, подписаха техническото 

предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

ІІІ. Председателят отвори опаковката с офертата на „Път-КО 2018“ ДЗЗД, с адрес: 

гр. София, п.к.1404, ж.к. „Мотописта“, бл. 11 Е, тел.: 02/9583050, електронен адрес: 

bild_tu@abv.bg. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката, както следва: 

1. Папка №1, включваща: 

1.2. Опис на документите, съдържащи се в офертата за участие. 

1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 3 бр. 

1.3. Договор за създаване на Дружество по закона за задълженията и договорите; 

 

2. Папка №2, включваща: 

2.1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка; 

 

3. Запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки, трима членове на комисията, подписаха техническото 

предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 



След отваряне на подадените оферти, всеки член на комисията подписа декларация 

на основание чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки. 

С отварянето на подадените оферти за участие и извършване на действията по       

чл. 54, ал. 3, 4 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 

приключи публичната част от заседанието на комисията, след което тя продължи своята 

работа в закрито заседание.  

 

I. ОФЕРТА НА „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД 

При извършената проверка комисията установи, че участникът е представил 1 

(един) брой еЕЕДОП, подписан от законния представител на Дружеството съгласно 

обстоятелствата, вписани в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по 

вписванията при Министерство на правосъдието.  

След направена справка* на интернет страницата в Централния професионален 

регистър към Камарата на строителите в България е установено, че „МЕГАИНВЕСТ – 

ХОЛД“ ЕООД отговаря на изискването, поставено от Възложителя участникът трябва да 

има право да изпълнява строежи втора група четвърта категория съгласно изискванията 

на чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ от ЗУТ и чл. 8, ал. 1 от Наредба №1/30.07.2003 г. за 

номенклатурата на строежи. 

Участникът „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД отговаря на поставеното минимално 

изискване по отношение на реализиран оборот за последните три приключили финансови 

години съгласно т. 2.3.1. от Документацията за участие и провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Участникът „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД отговаря на поставеното минимално 

изискване по отношение на наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за 

дейност „Строителство“ съгласно т. 2.3.2. от Документацията за участие и провеждане на 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Участникът „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД отговаря на поставеното минимално 

изискване по отношение на опит съгласно т. 2.4.1. от Документацията за участие и 

провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Участникът „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД отговаря на поставеното минимално 

изискване по отношение на екип за изпълнение на поръчката съгласно т. 2.4.2. от 

Документацията за участие и провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка.  

Участникът „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД е посочил информация за наличие на 

внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 съгласно 

изискванията на т. 2.4.3. от Документацията за участие и провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка, но същите са с изтекъл срок на 

валидност на 15.09.2018 г. 

 

II. ОФЕРТА НА „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД 

При извършената проверка комисията установи, че участникът е представил 1 

(един) брой еЕЕДОП, подписан от 2-ма законни представители на Дружеството съгласно 

обстоятелствата, вписани в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по 

вписванията при Министерство на правосъдието.  

След направена справка* на интернет страницата в Централния професионален 

регистър към Камарата на строителите в България е установено, че 

„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД отговаря на изискването, поставено от Възложителя 

участникът трябва да има право да изпълнява строежи втора група четвърта категория 

съгласно изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ от ЗУТ и чл. 8, ал. 1 от Наредба 

№1/30.07.2003 год. за номенклатурата на строежи. 



Участникът „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД отговаря на поставеното минимално 

изискване по отношение на реализиран оборот за последните три приключили финансови 

години съгласно т. 2.3.1. от Документацията за участие и провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Участникът „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД е представил информация за 

наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за дейност „Строителство“ 

съгласно т. 2.3.2. от Документацията за участие и провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка, но същата е била валидна до 01.08.2019 г. 

Участникът „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД отговаря на поставеното минимално 

изискване по отношение на опит съгласно т. 2.4.1. от Документацията за участие и 

провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Участникът „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД отговаря на поставеното минимално 

изискване по отношение на екип за изпълнение на поръчката съгласно т. 2.4.2. от 

Документацията за участие и провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка.  

Участникът „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД притежава внедрени системи за 

управление на качеството ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 съгласно изискванията на           

т. 2.4.3. от Документацията за участие и провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

 

ІІІ. ОФЕРТАТА НА „ПЪТ - КО 2018“ ДЗЗД 

При извършената проверка комисията установи, че участникът е представил 3 (три) 

броя еЕЕДОП.  

еЕЕДОП на „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ В.В.Р.“ ООД, вписано в Търговски регистър и 

регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, с 

ЕИК 121508145, е подписан от законния представител на Дружеството. 

еЕЕДОП на „ХИДРОСТРОЙ” ООД, вписано в Търговски регистър и регистър на 

ЮЛНЦ към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, с                           

ЕИК 823073008, е подписан от законния представител на Дружеството. 

еЕЕДОП на „Път - КО 2018“ ДЗЗД е подписан от законния представител на 

Дружеството съгласно обстоятелствата, вписани в т. 3.5. от Споразумението за 

създаването на Консорциум от 23.08.2018 год.  

След направена справка* на интернет страницата в Централния професионален 

регистър към Камарата на строителите в България е установено, че „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ В.В.Р.“ ООД и „ХИДРОСТРОЙ” ООД отговарят на изискването, 

поставено от Възложителя участникът трябва да има право да изпълнява строежи втора 

група четвърта категория съгласно изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 4, буква а от ЗУТ и  

чл. 8, ал. 1 от Наредба №1/30.07.2003 год. за номенклатурата на строежи. 

Участникът „Път - КО 2018“ ДЗЗД отговаря на поставеното минимално изискване 

по отношение на реализиран оборот за последните три приключили финансови години 

съгласно т. 2.3.1. от Документацията за участие и провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка. 

Двете Дружества „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ В.В.Р.“ ООД и „ХИДРОСТРОЙ” ООД 

имат застраховка Професионална отговорност“ за дейност „Строителство“, с което на 

участникът „Път - КО 2018“ ДЗЗД отговаря на поставеното минимално изискване по 

отношение на наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за дейност 

„Строителство“ съгласно т. 2.3.2. от Документацията за участие и провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Участникът „Път - КО 2018“ ДЗЗД чрез изпълнени сходни дейности от страна на 

„ХИДРОСТРОЙ” ООД отговаря на поставеното минимално изискване по отношение на 



опит съгласно т. 2.4.1. от Документацията за участие и провеждане на открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка. 

Участникът „Път - КО 2018“ ДЗЗД отговаря на поставеното минимално изискване 

по отношение на екип за изпълнение на поръчката съгласно т. 2.4.2. от Документацията за 

участие и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Двете Дружества „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ В.В.Р.“ ООД и „ХИДРОСТРОЙ” ООД 

притежават внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 съгласно изискванията на т. 2.4.3. от Документацията за участие и провеждане 

на открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

„Път - КО 2018“ ДЗЗД, продължава по-нататъшното си участие в 

процедурата и офертата, в частта й техническо предложение, ще бъде разгледана. 

 

* Справките са технически извършени на 26.09.2019 год. 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Участника „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД, на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, следва да представи 

валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2008 (2015) или еквивалентен с обхват на 

сертификацията, съгласно предмета на поръчката и валиден сертификат БДС EN ISO 

14001:2008 (2015) или еквивалентна с обхват на сертификацията, съгласно предмета на 

поръчката, съгласно изискване на възложителя, поставено в т. 2.4.3. от Документацията за 

участие и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

2. Участника „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, следва да представи 

валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност „Строителство“, съгласно 

изискване на възложителя, поставено в т. 2.3.2. от Документацията за участие и 

провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, комисията определя срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата 

на получаване на протокола, за представяне на изискуемите документи. Те следва да бъдат 

представени в Община Костенец, град Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, „Център за услуги 

на граждани”, ет.1 в определения срок лично или по пощата. 

 

Комисията приключи работа и изготви настоящия протокол на дата  

26.09.2019 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 Георги Янакиев .................../П/.............................. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

ЧЛЕНОВЕ:   

 инж. Анна Чукова ......................../П/................................. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

 Румен Донкин .............../П/.................................. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 


