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ДОКЛАД 
                                                         по чл. 103, ал. 3 ЗОП 

За резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед №РД-04-237 от 

30.05.2018 г.  на  кмета на Община Костенец за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: “Подобряване материалната база на 

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, открита с Решение №РД-04-120 от 

04.04.2018 г. на Възложителя. 

 

На 30.05.2018 г. от 10,00 часа в заседателна зала на Общински съвет-Костенец, на 

адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, ет.4 , се събра Комисия в пълен състав, както 

следва: 

Председател: Георги Трайков Янакиев - секретар на Община Костенец. 

Членове: 

1. Анета Иванова Кирова- началник отдел „Проекти на Европейския съюз“ 

2. Виолетка Петрова Нейчева- старши експерт „Счетоводител“  

3. Арх. Илко Димитров Илиев – архитект- външен експерт в списъка по чл. 229,    

ал. 1, т. 17 от ЗОП; 

4.  Галя Димитрова Тодорова- юрист-външен експерт в списъка по чл. 229, ал. 1,     

т. 17 от ЗОП, 

 

 със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите 

на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

“Подобряване материалната база на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”. 

 

І. Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на 

комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който бе 

подписан от предаващото лице и председателя на комисията. 

Председателят на комисията обяви регистъра на постъпилите в срока определен от 

Възложителя за подаване на оферти за участие в публичното състезание оферти, както 

следва: 

 1. Оферта с вх. № 92-Н-52 от 21.05.2018 г. постъпила в 09:51 часа, подадена от  

„НСК София“ ЕООД; 
2. Оферта с вх. №  92-И-20 от 21.05.2018  г. постъпила в 15:41 часа, допълнена от 

29.05.2018 г. в 15:26 часа подадена от  „ИНОС-1“ ООД; 

3. Оферта с вх. №  92-И-22 от 29.05.2018 г. постъпила в 13: 13 часа подадена от 

„Интерхолд“ ЕООД. 

4. Оферта с вх. №  92-Б-60 от 29.05.2018 г. постъпила в 14:51 часа подадена от „БУЛ 

КАН ПРОЕКТ“ ЕООД; 

5. Оферта с вх. №  92-О-175 от 29.05.2018 г. постъпила в 16:26 часа подадена от 

Обединение „Фаст-Ен 2018“  

 

Комисията констатира, че приетите оферти бяха в запечатаните непрозрачни 

опаковки с видимо ненарушена цялост, с входящ номер, дата и час на подаване, както и 

че няма предложения постъпили след крайния срок.  

           Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята работа подписа 

декларация по реда на чл. 103, ал.2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 51, ал. 9 и ал. 13 и  

чл. 52 от ППЗОП. 

При отваряне на офертите не присъстваха представители на участник в 

публичното състезание или на средствата за масово осведомяване, видно от 

присъствения лист приложение към настоящия протокол. 
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І. Преди отваряне на офертите комисията се запозна обстойно с утвърдената от 

възложителя документация за участие в публичното състезание, като пристъпи към 

отварянето им по реда на тяхното постъпване:  

 1. Първа бе отворена офертата на участника „НСК София“ ЕООД постъпила с вх. 

№  92-Н-52 от 21.05.2018 г. Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание.   

Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри", ЕЕДОП представен на електронен носител и техническа оферта с 

приложени, линеен график и диаграма на работна ръка. Трима от членовете на комисията 

подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на 

участника.   

2. Втора бе отворена офертата на участника „ИНОС-1“ ООД постъпила с вх.         

№ 92-И-20 от 21.05.2018 г. и допълнена с отделен плик от 29.05.2018 г. Комисията отвори 

офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри", ЕЕДОП представен на 

електронен носител, като с допълнението е представен актуализиран документ и 

техническа оферта с приложени, линеен график и диаграма на работна ръка. Трима от  

членовете  на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и 

техническата оферта на участника.   

3. Трета бе отворена офертата на участника  „Интерхолд“ ЕООД постъпила с  вх. 

№ 92-И-22 от 29.05.2018  г.  Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание.   

Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри", ЕЕДОП представен на електронен носител и техническа оферта с 

приложени, линеен график и диаграма на работна ръка. Трима от  членовете  на 

комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническата 

оферта на участника.   

4. Четвърта бе отворена офертата на участника „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД 

постъпила с  вх. №  92-Б-60 от 29.05.2018  г. Комисията отвори офертата и оповести 

нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с 

надпис "Предлагани ценови параметри",  ЕЕДОП представен на електронен носител и 

техническа оферта с приложени, линеен график и диаграма на работна ръка. Трима от  

членовете  на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и 

техническата оферта на участника.   

5. Пета бе отворена офертата на участника Обединение „Фаст-Ен 2018“ 

постъпила с вх.№ 92-О-175 от 29.05.2018 г. Комисията отвори офертата и оповести 

нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с 

надпис "Предлагани ценови параметри", ЕЕДОП-и 5 бр. представени на електронен 

носител и техническа оферта с приложени, линеен график и диаграма на работна ръка. 

Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" и техническата оферта на участника.   

 

ІІ. На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, след отваряне на офертите и оповестяване 

на тяхното съдържание, полагане на подписи върху Техническата оферта и плика с 

надпис "Предлагани ценови параметри", приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

 

ІІІ. В закрити заседания на 05.06.2018 г. и 13.06.2018 г., комисията продължи своята 

работа, като обстойно разгледа документите в офертите на участниците по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 
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В настоящият протокол са отразени единствено констатираните липси на 

документи и /или несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или с 

други изисквания на възложителя. 

 

При разглеждане на представените оферти, комисията констатира следното: 

1. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 1 на участника  

„НСК София“ ЕООД, се констатира, следното:  

a. Комисията констатира несъответствие и непълнота при попълване на 

информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП, като не са посочени 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

Съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участниците по отношение на 

декларираните обстоятелства за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор, следва да посочат националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация.  Участникът е посочил отговор не на въпроса дали 

тази информация е достъпна безплатно за органите на база данни в държава членка на 

ЕС, което не отговаря на истината, като дори Възложителят в т. 5.1.51 от документацията 

е посочил органите и базата данни на които се намира тази информация. 

b. От представената в еЕЕДОП информация за лицето Антон Иванов Богданов 

предложено за експерт по ЗБУТ е посочено, че притежава Удостоверение за КБЗ, 

съгласно Наредба №2 от 22.03.2004г. с №1953/17.04.2018г. издадено от ЕООД „Вега - 

Василеви“ гр. Ловеч, валидно до 17.04.2018 г., с оглед на което не се удостоверява 

съответствие с изискването да притежава валидно удостоверение за обучение съгласно 

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 
c. Информацията за съответствие с изискването участникът разполага с поне една 

строителна бригада, която да е с минимум 7 /седем/ броя работници е представена 

единствено по отношение на брой и квалификация на работниците, но липсва 

информация за конкретните лице –поименно посочване, с оглед на което не се 

удостоверява съответствие с това изискване. 

d. По отношение на изискването за наличие на Внедрена система за управление на 

околната среда EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14 001:2015 или еквивалентна в 

информацията в част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление от представеният еЕЕДОП участникът е посочил: „Сертификат 

на система за управление съгласно БДС EN ISO 14001:2005 – за прилагане на система 

за управление на качеството в областта на проектирането и строителството с № BAS 

EMS V 939-1 изд. на 04.09.2015 г. и валиден до 03.09.2018 г.“, което не е коректна 

информация. 

 

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

настоящия протокол участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за 

отстраняване на констатираните липси и несъответствия. Допълнително 

представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата. 
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2. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 2 на участника 

„ИНОС-1“ ООД, се констатира, следното:  

a. Комисията констатира несъответствие и непълнота при попълване на 

информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП, като не са посочени 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

Съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП, участниците по отношение на 

декларираните обстоятелства за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор, следва да посочат националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация.  Участникът е посочил отговор не на въпроса дали 

тази информация е достъпна безплатно за органите на база данни в държава членка на 

ЕС, което не отговаря на истината, като дори Възложителят в т.5.1.51 от документацията 

е посочил органите и базата данни на които се намира тази информация. 

b. eЕЕДОП представен от „ИНОС-1“ ООД е подписан само от управителите и 

съдружници Асен Александров Добрев и Георги Георгиев Петков. Видно от справка в 

търговският регистър към Агенция по вписванията дружеството с ограничена 

отговорност е собственост на пет физически лица, липсват подпис на съдружниците  

Тихомир Керанов Танев, Зоя Петкова Трендафилова и Борислав Георгиев Петков. На 

основание чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, във връзка с чл.54, ал.2 от ЗОП, ЕЕДОП се подписва 

или се представя отделен ЕЕДОП от лицата със статут, който им позволява да влияят 

пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 

представляващите го лица, членове на управителните или надзорните органи. Съгласно 

чл.41, ал.1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 

повече от едно лице, всички лица подписват един и съд ЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани 

с личното състояние, информация относно изискванията по чл. 54, ал.1, 2 и 7 от ЗОП се 

попълва в отделен ЕЕДОП, в случай на наличие на необходимост от защита на личните 

данни или различие в обстоятелствата по чл. 54, ал.1, 2 и 7 от ЗОП 

c. От представената в еЕЕДОП информация за лицето инж. Емил Борисов Енев 

предложено за експерт по ЗБУТ, а именно: Удостоверение за професионално обучение 

Рег. № 077-004/04.05.2018 за Орган по ЗБУТ, Удостоверение за професионално обучение 

Рег. № 060-060/21.10.2016 за Орган по ЗБУТ Удостоверение за професионално обучение 

Рег. № 1236/211/16.10.2015 за Орган по ЗБУТ Сертификат 1236/211/16.10.2015 за Орган 

по ЗБУТ Сертификат№ 998/166/08.10.2014 за Орган по ЗБУТ не се удостоверява 

безспорно съответствие с изискването да притежава валидно удостоверение за обучение 

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 

 

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

настоящия протокол участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за 

отстраняване на констатираните липси и несъответствия.  Допълнително 

представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата. 

 

3. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 3 на участника  

„Интерхолд“ ЕООД се констатира, следното: 
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a. Комисията констатира несъответствие и непълнота при попълване на 

информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП, като не са посочени 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

Съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участниците по отношение на 

декларираните обстоятелства за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор, следва да посочат националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация.  Участникът е посочил отговор не на въпроса дали 

тази информация е достъпна безплатно за органите на база данни в държава членка на 

ЕС, което не отговаря на истината, като дори Възложителят в т.5.1.51 от документацията 

е посочил органите и базата данни на които се намира тази информация. 

b. От представената в еЕЕДОП информация за лицето Георги Страхилов Христов 

предложено за експерт по ЗБУТ, а именно: Завършен курс за “Координатор по 

безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по безопасно и здраве по 

време на строителството“ с посочено Удостоверение №026742/18.09.2017г. 26.05.2014 г.  

не се удостоверява безспорно съответствие с изискването да притежава валидно 

удостоверение за обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 

 

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

настоящия протокол участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за 

отстраняване на констатираните липси и несъответствия. Допълнително 

представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата. 

 

4. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 4 на участника  

„БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД се констатира, следното: 

 

От представената в еЕЕДОП информация за лицето  Бисер Билянов Бакалов 

предложено за експерт по ЗБУТ, а именно: 1. Удостоверение № 10-1/2.09.01.2018 г. 

издадено от Служба по трудова медицина „ИСА – МИЛЕНИУМ 3“ ООД за преминато 

обучение за координатор по безопасност и здраве не се удостоверява безспорно 

съответствие с изискването да притежава валидно удостоверение за обучение съгласно 

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 

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

настоящия протокол участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за 

отстраняване на констатираните липси и несъответствия. Допълнително 

представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата. 

 

5.  От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 4 на участника  

Обединение „Фаст-Ен 2018“  се констатира, следното: 

a. Комисията констатира несъответствие и непълнота при попълване на 

информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от документите ЕЕДОП- 

представени за Обединение „Фаст-Ен 2018“, „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, „ЕН ХОЛД“ 
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ЕООД и за физическите лица Калин Герасимов Каменски и Веселин Борисов Стрински, 

като не са посочени националните бази данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят 

информация.  Съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участниците по отношение 

на декларираните обстоятелства за липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор, следва да посочат националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация.  Участникът е посочил отговор не на 

въпроса дали тази информация е достъпна безплатно за органите на база данни в държава 

членка на ЕС, което не отговаря на истината, като дори Възложителят в т.5.1.51 от 

документацията е посочил органите и базата данни на които се намира тази информация. 

b. Представен е диск с посочена информация, че следва да съдържа еЕЕДОП за 

лицето Тончо Иванов, но дискът е празен на него не са записани никакви файлове с 

информация; 

c. В еЕЕДОП представен от  „ЕН ХОЛД“ ЕООД не се удостоверява наличие на 

електронен подпис на лицата определени от ППЗОП с което не са спазени изискванията 

на чл. 67, ал. 4 ЗОП и предварително обявените условия за участие в публичното 

състезание във връзка с Методическо указание на Агенция по обществените поръчки от 

02.03.2018 г. за предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП. 

d. В еЕЕДОП за Обединение „Фаст-Ен 2018“  в част IV., раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ 

И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ  по отношение на критерия за подбор относно 

наличие на екип с конкретна професионална квалификация и опит е посочена 

информация за осигуряване на всички лица от екипа от „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, а 

същевременно видно от представената информация в част  II:  раздел В: ИНФОРМАЦИЯ 

ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ ще се ползват 

трети лица за удостоверяване на критериите за подбор, а именно Калин Герасимов 

Каменски , Веселин Борисов Стрински и Тончо Славчев Иванов. 

e.  В еЕЕДОП за „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, в Част II: Информация за 

икономическия оператор раздел А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ 

ОПЕРАТОР е попълнен некоректно, като е представена информация за Обединение 

„Фаст-Ен 2018“ , а не за „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД. 

f. еЕЕДОП за „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД  е подписан с електронен подпис от 

пълномощник Младен Трифонов Скечелиев, като видно от справка в търговският 

регистър управител, представител и едноличен собственик на дружеството е Трифон 

Стойчев Скечелиев. Дори лицето Младен Трифонов Скечелиев да е упълномощено да 

представлява и подписва документи от името на управителя и едноличен собственик на 

дружеството Трифон Стойчев Скечелиев,  то това е недопустимо по отношение на 

деклариране на липсата на обстоятелства по чл.54 и 55 от ЗОП в лично качество на 

лицето Трифон Стойчев Скечелиев. 

g.  еЕЕДОП за Обединение „Фаст-Ен 2018“  подписан от лицата  Стоян Цветанов 

Нешев и Трифон Стойчев Скечелиев, като лица представляващи ДЗЗД–то участник 

имащи статут на лица, съгласно чл. 40 ППЗОП. На основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, 

във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, ЕЕДОП се подписва и от лицата със статут, който им 

позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на 

този, валиден за представляващите го лица, членове на управителните или надзорните 

органи.  Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, 2 и 7 от 

ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. 

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 
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обстоятелствата, свързани с личното състояние, информация относно изискванията по 

чл. 54, ал. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, в случай на наличие на 

необходимост от защита на личните данни или различие в обстоятелствата по чл. 54,      

ал. 1, 2 и 7 от ЗОП. 

 

ІV. С оглед на направените констатации по т. III от  протокол №1, комисията 

единодушно РЕШИ: На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 4 от 

ЗОП, в срок пет работни дни от датата на получаване на протокола, участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация по чл. 54, 

ал. 9 от ППЗОП, могат да представят нов еЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти. Документите се предоставят в запечатана 

непрозрачна опаковка в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП  в деловодството  на 

Община Костенец, гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2. 

 

V. Комисията определи  протокола от работата на комисията да бъде изпратен на 

участниците и публикуван в профила на купувача на Възложителя по партидата на 

обществената поръчка, като председателя на комисията следва да осъществи контрол по 

изпълнение на задачата и да свика следващо заседание на комисията след изтичане на 

срока за представяне на допълнителни документи за всички участници. 

 

Комисията приключи работата си на 12.06.2018г. в 17:00 часа и на основание  

чл. 54, ал. 7 от ППЗОП състави настоящия протокол. 

 

 VI. На 02.07.2018 г. от 10,00 часа в заседателна зала на Общински съвет-Костенец 

гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, ет.4 , се събра Комисия в пълен състав, както следва: 

Председател: Георги Трайков Янакиев- секретар на Община Костенец. 

Членове: 

1. Анета Иванова Кирова- началник отдел „Проекти на Европейскип съюз“ 

2. Виолетка Петрова Нейчева- старши експерт „Счетоводител“  

3. Арх. Илко Димитров Илиев – архитект- външен експерт в списъка по чл. 229, 

ал. 1, т. 17 от ЗОП; 

4.  Галя Димитрова Тодорова- юрист-външен експерт в списъка по чл. 229, ал. 1,   

т. 17 от ЗОП; 

продължи своята работа на закрито заседание, като извърши преглед на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, изискани  с  Протокол №1 

изпратен надлежно и получен от всички участници по куриер на 15.06.2018 г., видно от 

което срокът за представянето им по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за всички участници е до 

22.06.2018 г. включително.   

Констатации от прегледа по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП на допълнителните 

документи представени от участниците относно съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор: 

 

VII. За допълнителните документи, заведени в деловодството на Община Костенец: 

1. Документи с вх. № 92-Н-52 от 22.06.2018 г. от  „НСК София“ ЕООД; 

2. Документи с вх. № 92-И-2 от 21.06.2018 г. от  „ИНОС-1“ ООД; 

3.  Документи с вх. № 92-И-22 от 21.06.2018 г. от „Интерхолд“ ЕООД; 

4. Документи с вх. № 92-Б-60 от 20.06.2018 г. от „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД; 

5. Документи с вх. № 92-О-175 от 22.06.2018 г. от Обединение „Фаст-Ен 2018“.  
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 От предоставеният регистър на входираните документи в деловодството на Община 

Костенец, комисията установи, че участниците са представили допълнителни документи  

в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП.   

 

  VIII. Комисията направи преглед па допълнително представените документи и 

установи, че: 

1. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 1 на 

участника „НСК София“ ЕООД, се констатира, следното: 

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни 

документи за отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 

несъответствия. Участникът е представил  нов еЕЕДОП с допълнителна информация с 

оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 

констатираните несъответствия и непълна информация. От прегледа на документите се 

констатира, че са отстранени всички несъответствия и непълноти в представената 

информация, като с тях се удостоверява съответствие с критериите за подбор и лично 

състояние в откритата процедура. 

След направения преглед на еЕЕДОП-и и допълнителните документи 

комисията установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 

изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „НСК София“ ЕООД.    

2.  От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в офертата на 

участника  „ИНОС-1“ ООД, се констатира, следното: 

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни 

документи за отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 

несъответствия. Участникът е представил нов еЕЕДОП с допълнителна информация с 

оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 

констатираните несъответствия и непълна информация.     

От прегледа на документите се констатира, че са отстранени всички 

несъответствия и непълноти в представената информация, като с тях се удостоверява 

съответствие с критериите за подбор и лично състояние в откритата процедура. 

След направения преглед на еЕЕДОП-и и допълнителните документи 

комисията установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 

изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „ИНОС-1“ ООД.    

3. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в офертата на 

участника  „Интерхолд“ ЕООД, се констатира, следното: 

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни 

документи за отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 

несъответствия. Участникът е представил нов еЕЕДОП   с допълнителна информация с 

оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 

констатираните несъответствия и непълна информация. Участникът е представил и 

следните допълнителни документи: копие на удостоверения притежавани от лицето 

предложено за Експерт по ЗБУТ. 

От прегледа на документите се констатира, че са отстранени всички 

несъответствия и непълноти в представената информация, като с тях се удостоверява 

съответствие с критериите за подбор и лично състояние в откритата процедура. 

След направения преглед на еЕЕДОП-и и допълнителните документи 

комисията установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията 
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за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 

изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Интерхолд“ ЕООД.    
4. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в офертата на 

участника  „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД, се констатира, следното: 

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни 

документи за отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 

несъответствия. Участникът е представил нов еЕЕДОП   с допълнителна информация с 

оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 

констатираните несъответствия и непълна информация.   

От прегледа на документите се констатира, че са отстранени всички 

несъответствия и непълноти в представената информация, като с тях се удостоверява 

съответствие с критериите за подбор и лично състояние в откритата процедура. 

След направения преглед на еЕЕДОП-и и допълнителните документи 

комисията установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 

изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ 

ЕООД  

5. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в офертата на 

участника  Обединение „Фаст-Ен 2018“, се констатира, следното: 

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни 

документи за отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 

несъответствия. Участникът е представил нови 6 бр. еЕЕДОП  за Обединение „Фаст-Ен 

2018“, „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, „ЕН ХОЛД“ ЕООД и за физическите лица Калин 

Герасимов Каменски, Веселин Борисов Стрински и Тончо Иванов с допълнителна 

информация и електронни подписи с оглед констатациите на комисията в Протокол №1, 

чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация.   

От прегледа на документите се констатира, че са отстранени всички 

несъответствия и непълноти в представената информация, като с тях се удостоверява 

съответствие с критериите за подбор и лично състояние в откритата процедура. 

След направения преглед на еЕЕДОП-и и допълнителните документи 

комисията установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 

изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на Обединение „Фаст-Ен 

2018“ 

С извършване на това действие, комисията приключи своята работа по 

разглеждане на допълнително представените документи във връзка с прегледа на 

изискванията за лично състояние, поставени от възложителя и критериите за подбор и 

продължи работа, по преглед и анализ за съответствие с поставените от Възложителя 

условия за съдържание, условия за изпълнение и изисквания на техническата 

спецификация на техническите оферти на допуснатите до този етап участници. 

 

IX. Констатации от прегледа на техническите оферти на допуснатите до този 

етап участници: 

1. Относно офертата на участник „НСК София“ ЕООД  

 За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от „НСК София“ 

ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение за 

изпълнение на поръчката, съгласно  условията на откритата процедура. 

  Кратко описание: 

Представено е техническо предложение по образец №6, линеен график и диаграма 
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на работната ръка, строителна програма за изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага: 

  Срок за изпълнение на СМР – 90 календарни дни  

  Гаранционен срок на обекта 20 години. 

Срок за реакция за отстраняване на дефекти проявили се в гаранционните срокове 

1 календарен ден 

Програма за изпълнение - описва 4 етапа на изпълнение-подготвителен,  

изпълнение на СМР, изпитвания и изготвяне на актове и протоколи и въвеждане в 

експлоатация, като накратко са описани дейностите за изпълнение на етапите, описани са 

и допълнителни дейности и поддейности, касаещи: доставката на материали, оборудване 

и изпитване, дейности по техническа безопасност при изпълнение на груб строеж, 

дейности по опазване на околна среда, дейности по почистване и извозване на отпадъци, 

дейности по управление на строители отпадъци, дейности по отстраняване на дефекти в 

гаранционния период, дейности по контрол на работите в процеса на изпълнение. На 

следващо място е представена информация за предложените мерки за контрол на 

качеството- текущ контрол, организация на контрола на качеството, техническа база за 

осигуряване на качество и вътрешни норми на дружеството, ред за осигуряване на 

качеството на влаганите материали и на извършваните СМР. На следващо място е 

представена информация за видовете работи, ръководен персонал, инструменти, 

съоръжения и техническо оборудване- разписани са отговорностите на ръководният 

състав, общо се посочват ресурсите на участника, описание на работите пресъздава кол. 

Сметка, посочени са наличните по вид работници и механизация. Следва информация за 

технологията на организацията и използваните технологии, като се посочват методите за 

организация и координация на работните звена, в посочената информация като 

технология на изпълнение на предвидените дейности по-скоро съдържа информация за 

изискванията за работа с машини, като за част от дейностите – армировка, кофраж, 

боядисване, бетонови работи, преминаване на пластмасов тръбопровод през стена, 

канализационни инсталации, общи изисквания за електроинсталации и отоплителни 

инсталации е дадена технология на изпълнение. Представен е и план за опазване на 

околната среда. 

   Констатации, мотиви: 

От извършеният преглед и анализ на техническото предложение на участника, 

комисията констатира, че то не отговаря на поставените условия и изисквания от 

Възложителя в откритата процедура, поради следните обстоятелства: 

Представената от участника програма за изпълнение не отговаря на 

предварително обявените изисквания на Възложителя Представената от участника 

програма за изпълнение съдържа информация, която е обща и относима към всеки 

строителен обект. Съгласно изискванията на Възложителя към програмата за изпълнение 

предложена от участниците тя трябва да съдържа информация относно какво  

оборудване, материали и технологии планира да приложи участника, за да постигне 

целите на договора.  Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнение 

предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и 

необходимостта от подготвителни дейности. От предложението трябва да става ясно, че 

участникът е разбрал и идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането на 

целите на договора и очакваните от проекта резултати. С оглед на това, че липсва 

конкретна информация за конкретната организация, технологии за изпълнение на всички 

дейности предмет на поръчката, както и не е представил информация в представената 

организация относно това каква конкретна организация за изпълнение предлага за 

изпълнение на предмета на конкретната поръчка, т.е. с разписана поетапност, 

последователност, взаимообвързаност, посочени ресурси и времетраене на изпълнение 

на конкретните СМР, не може да се приеме, че  е представил изискуемата информация 
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относно избран подход на изпълнение с обхват и дейности, технология на изпълнение и 

т.н., предвид това, че не е обхванал и описал всички необходими дейности за изпълнение 

на обекта. От представената информация не може да се извлече информация какво е 

разпределението на посоченият работен ресурс на участника за да се обоснове 

обективност на предложеният срок, дадена е информация общо за наличните работници, 

без да е ясно кой, как и кога изпълнява конкретните работи предмет на изпълнение на 

обекта. Не е представил информация за подхода и организацията на изпълнение с видима 

етапност на изпълнение на конкретните видове работи, предвид това, че етапността 

описана от участника е принципна и относима към всеки строителен обект и предвид 

наличието на два подобекта в спецификата на предмета не може да се извлече 

информация относно обективността на предложената организация и относима ли е за 

предложеният срок на изпълнение. Предвид липсата на предложена технология на 

изпълнение за всички дейности – видове СМР не може да се удостовери дали 

изпълнението ще е в изискуемото качество, липсва информация за предложеният начин 

на изпълнение на части от заложените дейности по проекта- изпълнение на ограда, 

подпорна стена, озеленяване, изпълнение на слаботокови инсталации, изграждане на 

СКО, липсва преложена технология за монтаж на котел на Биомаса (дървени пелети и 

стърготини) с мощност 300kW и необходимите за функционирането му допълнителни 

съоръжения, дворно осветление, дворна чешма, изграждане на система за 

видеонаблюдение и др.  

От описаните от участника видове дейности и технология  на изпълнение може да 

се извлече, частично информация предвид това, че не е обхванал всички дейности 

предмет на изпълнение на поръчката с оглед на което не може да се удостовери 

съответствие на предложението му за изпълнение с техническата спецификация предмет 

на  поръчката. 

Посочените 4 етапа на изпълнение на поръчката не удостоверяват съответствие с 

оглед на това, че за последен етап е посочил въвеждането на обекта в експлоатация, тоест 

не третира задълженията си в гаранционния период по отстраняване на дефекти като етап 

от изпълнението на поръчката. 

От извършеният задълбочен анализ програмата на „НСК София“ ЕООД 

комисията констатира, че от предложението не става ясно, че участникът е разбрал и 

идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и 

очакваните от проекта резултати. Предложението на участника не е конкретно не 

предлага изпълнение на СМР с посочени технология, оборудване и организация на 

изпълнение на конкретният обект, дадена е общо систематична информация относно 

принципна организация и контрол на изпълнение, които могат да бъдат отнесени към 

всеки обект. 

С оглед на изложеното Комисията предлага участник „НСК София“ ЕООД за 

отстраняване от откритата процедура на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 

във връзка ст. 25 от § 2 от ДП на ЗОП, поради несъответствие на технчиеското 

предложение с предварително обявените условия и техническата спецификация на 

поръчката. 

  

2. Относно офертата на участник „ИНОС-1“ ООД 

  За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от „ИНОС-1“ ООД 

комисията установи: участникът е представил техническо предложение за изпълнение на 

поръчката, съгласно  условията на откритата процедура. 

  Кратко описание: 

Представено е техническо предложение по образец № 6, линеен график и 

диаграма на работната ръка, строителна програма за изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага: 
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  Срок за изпълнение на СМР – 91 календарни дни  

  Гаранционен срок на обекта 20 години. 

Срок за реакция за отстраняване на дефекти проявили се в гаранционните срокове 

1 календарен ден. 

Програма за изпълнение- Програмата съдържа резюме на общо положение - обект, 

изисквания за изпълнение на обекта. На следващо място е информация за 

организационен план с обхват на необходимите дейности за изпълнение. На следващо 

място е описано временното строителство, като са посочени отговорните лица. На 

следващо място е представена технологията на изпълнение на основните видове 

демонтажни и СМР, организация на площадката и технологичните процеси, 

продължителност на изпълнение и обвързаност с работна ръка, строителна техника и 

механизация, като са обхванати, следните работи: подготвителни и предварителни 

работи, демонтажни работи в сградата, изпълнение на СМР в сградата: ОВК 

инсталация-котел, система и радиатори, ВиК инсталация, Ел. инсталации - открити, 

осветителни арматури, прозвъняване и др., финишни архитектурни СМР - мазилки, 

боядисване, Реновиране на училищен двор: демонтажни работи, изпълнение на 

конструкции, амфитеатър, рампи за инвалиди, стълбища, кофражни, армировъчни, 

бетонови работи, дворно осветление и осветление фасада, система за видеонаблюдение, 

дворна дъждовна канализация, изпълнение СКО, водопровод чешма, нови настилки от 

тротоарни плочи и поставяне на бордюри, полагане финишни настилки на спортни 

игрища, изпълнение ограда и озеленяване, информация за изпълнителския състав и 

дейност по предаване на обекта са посочени също. На следващо място е представена 

организация за контрол на изпълнителя текущ върху осигуряване на качеството и 

доставките и дейностите при изпълнение на поръчката с посочени методи, организация 

на доставките материалите и оборудването, както и информация за предложените 

материали, спазване на качеството на изпълнение на строителството, документи с които 

се удостоверява изпълнение на СМР, контрол за спазване на ЗБУТ. На следващо място 

участникът е представил предложени мерки за опазване на околната среда по време на 

изпълнение на СМР, които са разгледани по предложените от участника три етапа на 

изпълнение на поръчката. 

Констатации, мотиви: 

От извършеният преглед и анализ на техническото предложение на участника, 

комисията констатира, че то отговаря на поставените условия и изисквания от 

Възложителя в откритата процедура, поради следните обстоятелства: 

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката отговарящо на 

изискванията на Възложителя относно изискващата се информация, като е представил 

информация за технологична последователност на процесите  с посочен  обхват на 

дейности съгласно организацията му, която съвпада с техническата спецификация на 

предмета на поръчката. Предвидени са всички необходими за изпълнение дейности, като 

са описани отделните етапи на изпълнение на предмета, обхванати са всички дейности, 

поддейности и необходими строителни работи, отчетено е  времето за подготвителните 

дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, 

въвеждането на обекта в експлоатация. Направил е описание на начините за осигуряване 

на качество по време на изпълнението на строителството, както и описание на контрола 

за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора, както и върху 

качеството на материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани на 

обекта с конкретни предложени мерки и организация на контрола, както и отговорни 

лица, реакции и механизъм на координация и взаимодействие, видно от които е, че те са 

адекватни, относими към предмета и допринасят за постигане на качество на изпълнение.   

Участникът е описал подробно и конкретно какво оборудване, материали и технологии 

планира да приложи, за да постигне целите на договора, като са обхванати всички 
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предвидени за изпълнение видове работи. Предложението с посочената организация, 

технология, подход и контрол и отчитане обхваща всички дейности, необходими за 

изпълнение предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, 

както и необходимостта от подготвителни дейности, като предложението за изпълнение 

демонстрира добра организация, правилна технология, съобразно техническата 

спецификация и работният проект, както и нормативните изисквания в областта на 

предмета на поръчката. Видно от представената програма с оглед организацията и 

подхода на участника, както и разпределението на ресурсите за изпълнение е, че 

участникът е разбрал и идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането на 

целите на договора и очакваните от проекта резултати, като с предложението му се 

спазват технологичните норми, а от организацията се демонстрира качество и срочност 

на изпълнение. 

С оглед на изложеното Комисията предлага участник „ИНОС-1“ ООД до 

оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка 

откритата процедура. 
 

3. Относно офертата на участник „Интерхолд“ ЕООД 

 За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от „Интерхолд“ ЕООД 

комисията установи: участникът е представил техническо предложение за изпълнение на 

поръчката, съгласно  условията на откритата процедура. 

  Кратко описание: 

Представено е техническо предложение по образец № 6, линеен график и 

диаграма на работната ръка, строителна програма за изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага: 

  Срок за изпълнение на СМР – 90 календарни дни  

  Гаранционен срок на обекта 10 години. 

Срок за реакция за отстраняване на дефекти проявили се в гаранционните срокове 

1 календарен ден. 

Програма за изпълнение- съдържа информация представяне на участника, първи 

етап методически комплекс за изпълнение с ангажимент за изготвяне на ПОС или ПОИС 

за обекта. На следващо място е представена технологично-строителна програма, 

организация на обекта, план за доставка и оползотворяване на материалите и извозване и 

депониране на строителни отпадъци. Следва описание на етап СМР, като се сочи, че 

взаимообвързаността, последователността са отразени в линейния график. Предвидена е 

стратегия за смесен тип работа с поетапно и паралелно изпълнение на дейности. Посочва 

за последен етап демобилизация, почистване на обекта, подготовка на документи и 

предаване с подписване на Акт 15. Демобилизация, организация и разпределение на 

използваните ресурси е представена в табличен вид, интерпретира информация от 

организацията в линейния график с посочени вид работа, мярка и количество, човешки 

ресурси и продължителност. На следващо място е представена информация за 

технологията на изпълнение на СМР включваща технология за следните работи: изкопни 

работи, кофражни работи, армировка, бетонови работи, мазилки, шпакловки, 

бояджийски работи и бордюри и тротоари. Следват предложени мерки за контрол с цел 

осигуряване на качеството на изпълнение на ремонтните работи, посочен е входящ 

контрол, контрол на приемане на изпълнените работи, контрол на възложителя и тестове, 

както и отговорности с цел осигуряване на качество при изпълнение на СМР с разписани 

отговорности на работници и на ръководният персонал с посочени задължения. 

Представена е организация на работа при настъпване на непредвидени обстоятелства, 

осигуряване на материални ресурси-механизъм на изпълнение и контрол на доставките 

на материали, осигуряване на строителна и малка механизация. Накратко е описана 

комуникацията между участниците в процеса, координация с възложителя, начин на 
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координация и взаимодействие с различните участници в процеса. На последно място е 

представен  план за опазване на околната среда по време на изпълнение. 

 Констатации, мотиви: 

От извършеният преглед и анализ на техническото предложение на участника, 

комисията констатира, че то не отговаря на поставените условия и изисквания от 

Възложителя в откритата процедура, поради следните обстоятелства: 

Представената от участника програма за изпълнение не отговаря на 

предварително обявените изисквания на Възложителя Представената от участника 

програма за изпълнение съдържа информация, която е обща и относима към всеки 

строителен обект. Съгласно изискванията на Възложителя към програмата за изпълнение 

предложена от участниците тя трябва да съдържа информация относно какво  

оборудване, материали и технологии планира да приложи участника, за да постигне 

целите на договора.  Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнение 

предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и 

необходимостта от подготвителни дейности. От предложението трябва да става ясно, че 

участникът е разбрал и идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането на 

целите на договора и очакваните от проекта резултати. С оглед на това, че липсва 

конкретна информация за конкретната организация, технологии за изпълнение на всички 

дейности предмет на поръчката, не може да се приеме, че  е представил изискуемата 

информация относно избран подход на изпълнение с обхват и дейности, технология на 

изпълнение и т.н., предвид това, че не е обхванал и описал всички необходими дейности 

за изпълнение на обекта.   Предвид липсата на предложена технология на изпълнение за 

всички дейности – видове СМР не може да се удостовери дали изпълнението ще е в 

изискуемото качество, липсва информация за предложеният начин на изпълнение на 

части от заложените дейности по проекта- озеленяване, изпълнение на слаботокови 

инсталации, изграждане на СКО, липсва предложена технология за монтаж на котел на 

Биомаса (дървени пелети и стърготини) с мощност 300kW и необходимите за 

функционирането му допълнителни съоръжения, дворно осветление, дворна чешма, 

изграждане на система за видеонаблюдение и др.  

От описаните от участника видове дейности и технология  на изпълнение може да 

се извлече, частично информация предвид това, че не е обхванал всички дейности 

предмет на изпълнение на поръчката с оглед на което не може да се удостовери 

съответствие на предложението му за изпълнение с техническата спецификация предмет 

на  поръчката. 

  От извършеният задълбочен анализ  програмата на „Интерхолд“ ЕООД комисията 

констатира, че от предложението не става ясно, че участникът е разбрал и 

идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и 

очакваните от проекта резултати. Предложението на участника не е конкретно не 

предлага изпълнение на СМР с посочени технология, оборудване и организация на 

изпълнение на конкретният обект за всички предвидени за изпълнение дейности. 

С оглед на изложеното Комисията предлага участник „Интерхолд“ ЕООД за 

отстраняване от откритата процедура на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 

във връзка ст. 25 от § 2 от ДП на ЗОП, поради несъответствие на технчиеското 

предложение с предварително обявените условия и техническата спецификация на 

поръчката. 

 

4. Относно офертата на участник „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД 

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от „БУЛ КАН 

ПРОЕКТ“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение 

за изпълнение на поръчката, съгласно  условията на откритата процедура. 

  Кратко описание: 
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Представено е техническо предложение по образец № 6, линеен график и 

диаграма на работната ръка, строителна програма за изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага: 

  Срок за изпълнение на СМР – 90 календарни дни  

  Гаранционен срок на обекта 20 години. 

Срок за реакция за отстраняване на дефекти проявили се в гаранционните срокове 

1 календарен ден. 

Програмата за изпълнение: съдържа описание на обекта и предвидените за 

изпълнение СМР, на следващо място е представен раздел принципи и условия при 

създаване на и изпълнение организацията на работа при възлагане и изпълнение на 

предмета на поръчката с методология на изпълнение на СМР с описана методология на 

организация, мерки и задължения на изпълнителя с посочени конкретни действия, 

нормативна уредба и документи. На следващо място е посочен избраният метод на 

организация на изпълнение, избран е поточен метод за изпълнение като е дадена 

мотивировка на избора. На следващо място е представен раздел технологична 

последователност на строителните процеси с разписани етапи на изпълнение 4 етапа: 

1-подготвителни дейности, 2-изпълннеие на демонтажни и разрушителни работи и 

изпълнение на предвидените СМР,3- предаване на обекта, подписване на Акт 15, 

предаване на строителна и екзекутивна документация, 4- гаранционно поддържане на 

обекта, вкл. отстраняване на дефекти, като са дадени мотиви за избраната етапност. На 

следващо място са разписани подробно всички дейности по отделните етапи, конкретно 

за обекта, като са отчетени и всички конкретни нужди и предвидени за изпълнение СМР 

на обекта по всички части на проекта, описани са и свързаните допълнителни дейности 

идентифицирани от участника като тези по част ПУСО, онагледено е предложеното 

изпълнение с разработена мрежова схема съдържаща информация за последователност, 

продължителност и ваимообвързаност на предвидените за изпълнение дейности, като са 

видни и ключовите моменти за изпълнение, подробно са разписани дейностите и по етап 

3 и 4 с посочени конкретни действия, задължения, документи, срокове на изпълнение. 

Представена е информация за избраният подход и организация на изпълнение с 

организация на качествено изпълнение, като подробно са разписани мерките за контрол 

на качество на материалите през всички етапи от планиране, транспорт, съхранение, 

влагане и документиране. Следва раздел организация на работа на изпълнение на 

поръчката с информация за начало и край на всяка работа, застъпване, времетраене и 

необходими ресурси за всяка дейност-СМР от предмета на поръчката, отчетено е 

местоположението и състоянието на стр. площадка и цели, като на база тях е описан 

строителен план на участника с отчетени мероприятия по безопасност и здраве, оценка 

на опасностите и предложени мерки за контрол, специфики на строителната 

механизация, организация на стр. площадка, организация за преодоляване на опасности, 

посочен необходим ресурс и обхват, представена е организация на персонала за 

изпълнение, разписана е йерархична структура, задължения, координация, необходимата 

механизация, мерки за организация и контрол за срочно изпълнение, допълнителни 

мерки за неувреждане на чуждо имущество, дефинирани са задачите и задълженията на 

всеки експерт от екипа за изпълнение, както и организацията на изпълнителския състав с 

посочен брой бригади, техният състав и отговорности за изпълнение на конкретни 

дейности, организация на доставките на материали и цялостна организация на 

изпълнение с конкретен орг. модел, мерки за контрол на качество. На следващо място е 

раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР, вкл. доставка на материали 

и технически пособия, техническо изпълнение, като е представена информация за всички 

необходими за изпълнение на обекта дейности по условни  подобекти с посочени  всички 

видове работи и необходими материали, представена е информация за организация, 

необходими ресурси, етапност общо за обекта, с посочена технология на работа по 
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всички работи свързани с изпълнението на обекта по отделните  части  на проекта- 

технология за изпълнение на демонтажни работи, разчистване и моделиране на терен, 

технология изкопни работи, изпълнение на конструкции, изпълнение на обратни насипи, 

изпълнение амфитеатър, изпълнение на рампи за инвалиди и външни стълбища, дворно 

осветление и осветление по фасада сграда, изпълнение на електрически инсталации и 

арматури, табла, силно и слаботокови системи, система за видеонаблюдение, дворна 

дъждовна канализация и външни връзки, СКО, изпълнение на водопровод на чешма, 

паркоустройство детски площадки и озеленяване: легло за настилки, изпълнение на 

фундаменти за детски съоръжения,  армирана бетонна настилка, акрилни настилки и 

изкуствена трева, нови настилки от тротоарни бетонови плочи и полагане  на бордюри, 

технология на изпълнение на спортни игрища, изпълнение на ограда, изпълнение на 

озеленяване, ремонт котелно: демонражни работи, ремонт стени и тавани, изчукване 

компрометирани настилки, нови мазилки, боядисване, изграждане на отоплителна 

система - тръбопроводи, монтаж отоплителни тела, монтаж на котел на пелети, свързани 

съоръжения и командно табло, проби и изпитвания, част ел.: изграждане на 

разпределително табло – котелно, ел. инсталации за осветление, силова инсталация и 

заземителна инсталация и технология на изпълнение на част ВиК. 

  На следващо място участникът е представил правила и мерки за безопасност при 

изпълнение през всички етапи и всички видове работи. На следващо място е информация 

за  дефиниране на задачите и отговорностите на всеки експерт, съгласно дейностите 

необходими за изпълнение на предмета, следва програма с организация за качествено и 

навременно изпълнение на поръчката с предложени конкретни мерки, комплекс от 

действия, отговорни лица, организационен план, контрол на качеството на материалите, 

програма за управление на рисковете и план за опазване на околната среда.  

Констатации, мотиви: 

От извършеният преглед и анализ на техническото предложение на участника, 

комисията констатира, че то отговаря на поставените условия и изисквания от 

Възложителя в откритата процедура, поради следните обстоятелства: 

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката отговарящо на 

изискванията на Възложителя относно изискващата се информация, като е представил 

информация за технологична последователност на процесите  с посочен  обхват на 

дейности съгласно организацията му, която съвпада с техническата спецификация на 

предмета на поръчката. Предвидени са всички необходими за изпълнение дейности, като 

са описани отделните етапи на изпълнение на предмета, обхванати са всички дейности, 

поддейности и необходими строителни работи, отчетено е  времето за подготвителните 

дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, 

въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други свързани дейности и 

поддейности, необходими за постигане целите на договора. Направил е описание на 

начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството, както 

и описание на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на 

договора, както и върху качеството на материалите и оборудването, които ще бъдат 

доставени и монтирани на обекта с конкретни предложени мерки и организация на 

контрола, както и отговорни лица, реакции и механизъм на координация и 

взаимодействие, видно от които е, че те са адекватни, относими към предмета и 

допринасят за постигане на качество на изпълнение. Участникът е описал подробно и 

конкретно какво оборудване, материали и технологии планира да приложи, за да 

постигне целите на договора, като са обхванати всички предвидени за изпълнение видове 

работи. Предложението с посочената организация, технология, подход и контрол и 

отчитане обхваща всички дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, 

отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от 

подготвителни дейности, като предложението за изпълнение демонстрира добра 
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организация, правилна технология, съобразно техническата спецификация и работният 

проект, както и нормативните изисквания в областта на предмета на поръчката. Видно от 

представената програма с оглед организацията и подхода на участника, както и 

разпределението на ресурсите за изпълнение е, че участникът е разбрал и идентифицирал 

ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните от 

проекта резултати, като с предложението му се спазват технологичните норми, а от 

организацията се демонстрира качество и срочност на изпълнение. 

С оглед на изложеното Комисията предлага участник „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ 

ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика 

за оценка откритата процедура. 
 

5. Относно офертата на участник Обединение „Фаст-Ен 2018“ 

  За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от  Обединение 

„Фаст-Ен 2018“ комисията установи: участникът е представил техническо предложение 

за изпълнение на поръчката, съгласно  условията на откритата процедура. 

  Кратко описание: 

Представено е техническо предложение по образец № 6, линеен график и 

диаграма на работната ръка, строителна програма за изпълнение на поръчката. 

Участникът предлага: 

  Срок за изпълнение на СМР – 120 календарни дни  

  Гаранционен срок на обекта 5  години. 

Срок за реакция за отстраняване на дефекти проявили се в гаранционните срокове 

3 календарен ден. 

Програма за изпълнение - специфики и цели на конкретната задача, посочени са 

принципите и отговорностите на участника с оглед спецификата на предмета. На 

следващо място е предложение за организация, мобилизация и разпределение на   

ресурсите –човешки и предвидена техника и механизация- представени са основни 

принципи на управление, ръководен персонал и изпълнителски състав, организационна 

структура, основни задължения на експертите. На следващо място е предложение по 

отношение на изпълнението на основните дейности - посочени са нормативни 

изисквания  единствено. На следващо място е раздел Технология, последователност 

и/или взаимообвързаност на конкретните действия при изпълнение на дейностите по 

предмета на поръчката- съдържа последователност на изпълнение с посочени 

подготвителни дейности: организационно административни, технически, следва 

организация на стр. площадка, стр. отпадъци. На следващо място е раздел Технология на 

изпълнение на СМР - изисквания към изпълнение сочи само ПИПСМР, изисквания към 

материалите-сочи нормативната база, следва описание на: демонтажни работи, демонтаж 

и монтаж на ОВ, мазилки, демонтаж и монтаж ВиК, част ЕЛ, архитектура двор, 

градинско обзавеждане и озеленяване. Следва описание на етапа по предаване на обекта 

и подписване и предаване на строителни книжа и гаранционен период. На следващо 

място са представени мерки по осигуряване на качество по време на изпълнение, мерки 

за опазване на околната среда и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно 

влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнение 

на договора. 

  Констатации, мотиви: 

От извършеният преглед и анализ на техническото предложение на участника, 

комисията констатира, че то не отговаря на поставените условия и изисквания от 

Възложителя в откритата процедура, поради следните обстоятелства: 

1. Предложеният от участника гаранционен срок на обекта от 5 години, не 

отговаря на поставените условия в откритата процедура. Съгласно указанията на 

Възложителя, дадени в методиката за оценка: „Гаранционния срок не следва да е 
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по-малък от предвидените в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи и да не надвишава два пъти минималните гаранционни 

срокове, предвидени в горепосочената Наредба. 

Забележка: Участник предложил гаранционен срок, под или над определените 

по-горе срокове, се отстранява от участие в процедурата.“ 

В предмета на изпълнение на обществената поръчка е включена част 

Конструктивна,  с изпълнение на подпорни  стени с барбакани ф 50 мм през, 300. см  с  

недопускане на натоварване от воден натиск на подпорните стени, изграждане на ограда 

и стълби между отделните нива. Предвиденото строителство на новото съоръжение е в 

обхвата на чл. 20, ал.4, т.1 от  Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи , съгласно което минималните гаранционни срокове на 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са за всички 

видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и 

за земната основа под тях е 10 години. В предмета на изпълнение на поръчката е 

включено също изграждане на нова дъждовна канализация и водопровод, която попада в 

обхвата на чл.20, ал.4, т.11 , съгласно което минималният гаранционен срок за всички  

хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи е 8 години. 

С оглед на изложеното предложеният от участника гаранционен срок е под 

минималните гаранционни срокове, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, което е основание за отстраняване, съгласно 

предварително обявените условия на откритата процедура. 

2. Представената от участника програма за изпълнение не отговаря на 

предварително обявените изисквания на Възложителя.. Съгласно изискванията на 

Възложителя към програмата за изпълнение предложена от участниците тя трябва да 

съдържа информация относно какво  оборудване, материали и технологии планира да 

приложи участника, за да постигне целите на договора.  Следва да се обхванат всички 

дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, отчитайки спецификата и 

местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. От 

предложението трябва да става ясно, че участникът е разбрал и идентифицирал 

ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните от 

проекта резултати. С оглед на това, че липсва конкретна информация за конкретната 

организация, технологии за изпълнение на всички дейности предмет на поръчката, не 

може да се приеме, че  е представил изискуемата информация относно избран подход на 

изпълнение с обхват и дейности, технология на изпълнение и т.н., предвид това, че не е 

обхванал и описал всички необходими дейности за изпълнение на обекта.   Предвид 

липсата на предложена технология на изпълнение за всички дейности – видове СМР не 

може да се удостовери дали изпълнението ще е в изискуемото качество, липсва 

информация за предложеният начин на изпълнение на части от заложените дейности по 

проекта- част Конструктивна, изпълнение на слаботокови инсталации, изграждане на 

СКО дворна чешма, изграждане на система за видеонаблюдение, заземителна 

инсталации и др.  

От описаните от участника видове дейности и технология  на изпълнение може да 

се извлече, частично информация предвид това, че не е обхванал всички дейности 

предмет на изпълнение на поръчката с оглед на което не може да се удостовери 

съответствие на предложението му за изпълнение с техническата спецификация предмет 

на  поръчката. 

 От извършеният задълбочен анализ програмата на Обединение „Фаст-Ен 2018“ 

комисията констатира, че от предложението не става ясно, че участникът е разбрал и 
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идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и 

очакваните от проекта резултати. Предложението на участника не е конкретно не 

предлага изпълнение на СМР с посочени технология, оборудване и организация на 

изпълнение на конкретният обект за всички предвидени за изпълнение дейности. 

С оглед на изложеното Комисията предлага участник Обединение „Фаст-Ен 

2018“ за отстраняване от откритата процедура на основание чл.107, т.2, буква „а“ от 

ЗОП във връзка ст.25 от § 2 от ДП на ЗОП, поради несъответствие на технчиеското 

предложение с предварително обявените условия и техническата спецификация на 

поръчката. 

 

X. Комисията продължи своята работа с оценка на техническите оферти на 

допуснатите до този етап участници, съгласно одобрената методика за оценка както 

следва: 

   На оценка от техническата оферта, съгласно методиката за оценка подлежат 

предложените от участниците Срок за изпълнение на строителството - (П1) – 20 точки;. 

Срок за реакция за отстраняване на дефекти, проявили се в гаранционните срокове - (П2) 

– 20 точки и  Гаранционен срок за обекта - (П3) – 10 точки. 

 

 1. Оценка на техническата оферта  допуснатият  до този етап участник „ ИНОС-1“ 

ЕООД, съгласно одобрената методика за оценка, както следва: 

 

1.1 Оценка по Показател П1 Срок за изпълнение на строителството – 19.78 точки: 

              Т1 min (90) 

П1 = --------------- х 20 

               Т1 (91) 

 

1.2. Оценка по Показател П2 Срок за реакция за отстраняване на дефекти, 

проявили се в гаранционните срокове – 20 точки; 

             Т2 min (1) 

П2 = --------------- х 20  

              Т2 i (1)  

 

1.3. Оценка по Показател П3 Гаранционен срок за обекта - 10 точки 

             Г i (20) 

П3 = --------------- х 10  

          Г max (20) 

 

 2. Оценка на техническата оферта  допуснатият  до този етап участник „БУЛ КАН 

ПРОЕКТ“ ЕООД, съгласно одобрената методика за оценка, както следва: 

 

2.1 Оценка по Показател П1 Срок за изпълнение на строителството – 20 точки: 

              Т1 min (90) 

П1 = --------------- х 20 

               Т1 (90) 

 

2.2. Оценка по Показател П2 Срок за реакция за отстраняване на дефекти, 

проявили се в гаранционните срокове – 20 точки; 

             Т2 min (1) 

П2 = --------------- х 20  

              Т2 i (1)  

2.3. Оценка по Показател П3 Гаранционен срок за обекта - 10 точки 
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             Г i (20) 

П3 = --------------- х 10  

          Г max (20) 

 

Работата на комисията приключи в 12.00 часа на 16.07.2018 г. Председателят на 

Комисията закри заседанието, като определи участниците да бъдат поканени за отваряне 

на Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” на 19.07.2018 г. в 14:00 часа в 

заседателна  зала на Общински съвет-Костенец гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, ет.4 , 

се събра Комисия. Също така Председателят на комисията определи, съобщение за 

датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти да бъде публикувано в профила на 

купувача, съгласно чл. 57, ал.7 от ЗОП. 

 

XI. На 23.07.2018 г., от 14:00 часа, в зала на третия етаж в административната 

сграда на Община Костенец, назначената комисия в състав: 

 Председател: Георги Трайков Янакиев - секретар на Община Костенец. 

Членове: 

1. Анета Иванова Кирова - началник отдел „Проекти на Европейския съюз“ 

2. Виолетка Петрова Нейчева - старши експерт „Счетоводител“  

3. Арх. Илко Димитров Илиев - архитект - външен експерт в списъка по чл. 229, 

ал. 1, т. 17 от ЗОП; 

4.  Галя Димитрова Тодорова -  юрист-външен експерт в списъка по чл. 229, ал. 1, 

т. 17 от ЗОП, 

проведе открито заседание със задача  да отвори и оповести ценовите предложения 

на допуснатите до този етап участници в горепосочената открита процедура за възлагане 

на обществената поръчка. 

 

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците в 

откритата процедура или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване, видно от присъствен лист приложение към 

настоящия протокол. 

 

  В Съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, преди отварянето на 

ценовите предложения комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели - оценка на параметрите от техническото предложение.  

Председателят на Комисията предостави възможност на присъстващите да се 

уверят в целостта на всички пликове: „Предлагани ценови параметри”, след  което 

пристъпи към отварянето на пликовете „Предлагани ценови параметри” на допуснатите 

участници и обяви пред всички присъстващи ценовите предложения. 

1.  Комисията започна работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови 

параметри“ на участника „ИНОС-1“ ЕООД и оповести ценовото предложение на 

участника, както  следва: 

  

Участникът предлага да изпълни дейностите от предмета на поръчката за обща 

цена в размер на 1 097 708,62 лв. (един милион и деветдесет и седем хиляди и 

седемстотин и осем лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС. 

2. Комисията продължи работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови 

параметри“ на участника „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД и оповести ценовото 

предложение на участника, както  следва: 

 

 Участникът предлага да изпълни дейностите от предмета на поръчката за обща 

цена в размер на 1 098 475,50 лв. (един милион и деветдесет и осем хиляди и  
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четиристотин и седемдесет и пет лева и петдесет стотинки) без ДДС. 

  

 В 14:15 часа на 23.07.2018 г., Председателят на комисията обяви край на 

публичната част на заседанието й съобщи, че комисията на закрито заседание ще 

провери съответствието на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатите участници, съобразно посочените в документацията изисквания. 

 

XII. Комисията продължи своята работа в закрито заседание с проверка на 

съответствието на документите в Плик - „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатите участници, съобразно посочените в документацията изисквания в 14:40 

часа на 23.07.2018 г. 

1. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на 

участника „ИНОС-1“ ЕООД комисията установи, че  участникът е приложил в 

съответствие с предварителните условия всички изискуеми  документи от Възложителя. 

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено с посочените 

в откритата процедура лимитни стойности и не надвишава прогнозната стойност на 

обществената поръчка и съответства на предварително обявените условия на 

Възложителя. От извършената проверка на приложената количествено стойностна 

сметка се констатира, че не са налице аритметични грешки. 

 

2.  При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на 

участника „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД комисията установи, че  участникът е приложил 

в съответствие с предварителните условия всички изискуеми документи от 

Възложителя. Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е 

съобразено с посочените в откритата процедура лимитни стойности и не надвишава 

прогнозната стойност на обществената поръчка и съответства на предварително 

обявените условия на Възложителя. От извършената проверка на приложената 

количествено стойностна сметка се констатира, че не са налице аритметични грешки. 

 Комисията констатира, че не е налице хипотезата за проверка  по чл. 72, ал. 1 

от Закона за обществените поръчки за наличие на предложения, които са 

по-благоприятни с повече от 20 процента от средната стойност на предложенията на 

останалите участници и се констатира, че няма наличие на тази хипотеза. 

 

XIII. Комисията продължи своята работа с оценка на Ценовото предложение на 

допуснатите участници по показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ 

– П4, съгласно методика за оценка на, както следва: 

 

1. Оценка на ценовата оферта на участник „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД –      

49.97 точки; 
              Ц min (1 097708,62) 

П4  = ------------------------------ х 50  

         Ц  i (1 098 475,50) 

 

  

2. Оценка на ценовата оферта на участник „ИНОС-1“ ЕООД – 50 точки; 

              Ц min (1 097708, 62) 

П4  = ------------------------------ х 50  

         Ц  i (1 097708, 62) 

 

  Комисията продължи своята работа с Комплексната оценка на офертите на 

допуснатите до този етап участници, съгласно одобрената методика за оценка на 
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офертите в процедурата по  критерий „Икономически най-изгодна оферта” с оптимално 

съотношение „качество / цена“, както следва: 

1. Комплексна оценка на  офертата  на участник „ИНОС-1“ ЕООД – 99,78 точки 

               КО = П1(19.78) + П2(20) + П3(10) + П4(50) = 99,78 ТОЧКИ 

 

2. Комплексна оценка на  офертата  на участник „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД –  

99,97 точки 

КО = П1(20) + П2(20) + П3(10) + П4(49.97) = 99,97 ТОЧКИ 

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП и в съответствие с предварително обявеното 

от Възложителя, Комисията извърши следното класиране: 

Първо място - Участник „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД с Комплексна оценка –         

99,97 точки; 

  На второ място - Участник „ИНОС-1“ ЕООД с  Комплексна оценка – 99,78 точки. 

  

 Комисията приключи своята работа в 16:00 часа на 23.07.2018 г., с подписване на 

настоящия протокол, като Председателят на комисията обяви край на заседанието на 

комисията.      

 

XIV. Комисията предлага на Възложителя да сключи договори за изпълнение на 

обществената поръчка с класираният на първо място участник „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ 

ЕООД   

Комисията приключи своята работа в 18:00 часа на 23.07.2018 г., с подписване на 

настоящия доклад, като Председателят на комисията обяви край на заседанието на 

комисията. 

На основание чл. 60, ал. 2 и ал. З от ППЗОП, настоящият доклад, съставен и 

подписан на 23.07.2018 г., ведно с 3 бр. протоколи  от работата на комисията и цялата 

документация по проведената обществена поръчка, се предава на възложителя за 

утвърждаване и вземане на решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 23.07.2018 г. 

  

 КОМИСИЯ: 

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

 

Членове:      
  

Анета Иванова Кирова - ...................../П/................................. 
          (заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

  Виолетка Петрова Нейчева – ......................./П/...................................... 
         (заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

  Арх. Илко Димитров Илиев – ........................./П/..................................... 
      (заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 Галя Димитрова Тодорова – ............................/П/.................................. 
          (заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

  

        

УТВЪРДИЛ: ………/П/………….. 
(заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

РАДОСТИН РАДЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ   

в качеството на Възложител приех Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3 и 

цялата документация от работата на комисията назначена с моя Заповед 

№РД-04-237/30.05.2018 г.  на 24.07.2018 г.  


