
 

 

УТВЪРЖДАВАМ:………/П/……………                             Дата на УТВЪРЖДАВАНЕ: 31.07.2018 г.                                        

(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

РАДОСТИН РАДЕВ 

Кмет на община Костенец 

 

ДОКЛАД 

от работата на комисията 

назначена със Заповед №РД-04-233/28.05.2018 г.  на Кмета на община Костенец, 

изготвен на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 

 

ОТНОСНО:  Резултатите на комисията от извършените действия по подбор, разглеждане, оценка и 
класиране на офертите на участниците за изпълнение на обществена поръчка с Предмет: 

„Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни 

инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор“ по три 
обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и 

реконструкция на пешеходен мост към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите 

му подпорни стени” и осъществяване на авторски надзор“, Обособена позиция №2 - 

„Проектиране на обект „Закриване и рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци,       
гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и Обособена позиция №3 – 

„Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за минерална вода от каптаж 

в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта на к. Пчелински 
бани/ до село Пчелин” и осъществяване на авторски надзор“, открита с Решение                

№РД-04-177/02.05.2018 г. на Кмета на Община Костенец, изпратено в РОП на 03.05.2018 г. 

и  публикувано в РОП на 03.05.2018 г. с ID845251 и Обявление за поръчка изпратено за 
публикуване в РОП на 03.05.2018 г. и публикувано в РОП на 03.05.2018 г. с ID845252 

 

Във връзка с изпълнение на Заповед №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета на община Костенец, в 

настоящия Доклад Комисията отразява своите резултати от извършване на действията по подбор, 
разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците по обществена поръчка, Провеждана като 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с    

чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП с Предмет: „Предоставяне на 

проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо 

осъществяване на авторски надзор“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Проектиране 

на обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост към болница в гр. Костенец и прилежащи към 

устоите му подпорни стени” и осъществяване на авторски надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране 
на обект „Закриване и рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на 

авторски надзор“ и Обособена позиция №3 – „Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод 

за минерална вода от каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта на к. 
Пчелински бани/ до село Пчелин” и осъществяване на авторски надзор“ 

 

I НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 1 И Т. 2 ОТ ППЗОП - КОМИСИЯ: 

 

I.1 НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯТА 

т.1 Комисията се назначи със Заповед №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета на Община 

Костенец в следния състав: 

т.1.1 Председател: 

а) Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец в община Костенец, с 

професионална компетентност – юрист; 



 

т.1.2 Членове: 

а) инж. Валентин Райчов Терзийски – главен инженер на община Костенец, с 

професионална компетентност – строителен инженер; 

б) Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител” в община 

Костенец, с професионална компетентност – икономист. 

т.2 В хода на работата на комисията няма настъпили промени в състава на комисията, като 

същия изготвил и подписал Протоколи с №1, 2, 3, 4, 5 и 6, така и настоящия доклад е както 
следва: 

т.2.1 Председател: 

а) Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец в община Костенец, с 
професионална компетентност – юрист; 

т.2.2 Членове: 

а) инж. Валентин Райчов Терзийски – главен инженер на община Костенец, с 
професионална компетентност – строителен инженер; 

б) Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител” в община 

Костенец, с професионална компетентност – икономист; 

I.2 ДАТА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

т.1 На 28.05.2018 г. в 11:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Костенец -               

гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2 комисията да отвори и разгледа получените оферти. 

I.3 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА: 

т.1 Комисията в изпълнение на чл. 60, ал. 1 от ППЗОП да изготви Доклад в който да отрази 

резултатите от дейността си в изпълнение на задълженията си. 

I.4 СЪХРАНЯВАНЕ И ЛИЦЕ ОТГОВОРНО ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ 
СВЪРЗАНИ С ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

т.1 Всички документи, свързани с обществената поръчка до предаването им на Възложителя 

се съхраняват в кабинета на секретаря на община Костенец, ет. 2 в сградата на 
Възложителя, намираща се в гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2; 

т.2 Всички документи, свързани с обществената поръчка, да бъдат съхранявани от 

Председателя Георги Янакиев в до приключване на работата на комисията и избора на 

изпълнител по гореописаната обществена поръчка. 

т.3 След влизане в сила на Решението за избор на изпълнител и сключване на договорите с 

избраните изпълнители, цялата документация свързана с проведената обществена поръчка 

да бъде предадена за съхранение на отговорните по проекта лица. 

 

II НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ППЗОП - УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА: 

 

№ 
Участник 

подал офертата 
Вх. № 

Дата на 

получаване 

Час на 

получа

ване 

Адрес за кореспонденция, тел., 

факс, електронен адрес 

посочени върху плика с 

офертата 

ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 

1.  

„НИПРОРУДА“ 

ООД 
92-Н-57 25.05.2018 г. 10.06 ч. 

седалище и адрес на управление: 
Област Пловдив, община 

Пловдив, гр. Пловдив, район 

Тракия, п.к.4023, ж.к. „Тракия“, 
ул. „Княз Борис І“ №9, тел.: 

032/682793, факс: 032/682792, 

електронна поща: 

nprudapv@plov.omega.bg, 

Обособена 

позиция №2 



 

представлявано от Милко 
Минков Михайлов – Управител с 

ЕИК 115245049 

2.  

„ИЛИЯ БУРДА“ 
ЕООД 

92-И-21 25.05.2018 г. 12.04 ч. 

седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община 
Столична, гр. София, район 

Витоша, п.к.1618, ж.к. „Бъкстон“, 

бл. 20, вх. Е, ап. 98, с адрес за 
кореспонденция: гр. София, 

п.к.1303, ж.к. „Зона Б-5“, бл. 2, 

вх. В, ап. 207, тел.: 02/9294181, 
факс: 02/9200522, електронна 

поща: burda_ilia@mail.bg, 

представлявано от Илия Иванов 

Бурда – Управител с ЕИК 
130138798 

Обособена 
позиция №1 

3.  

„БОНДИС“ 
ООД 

92-Б-58 25.05.2018 г. 13.46 ч. 

седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община 
Столична, гр. София, район 

Студентски, п.к.1700, ж.к. 

„Витоша“, ул. „Професор Георги 

Златарски“ №11, тел.: 
0888/555812, факс: 02/8685377, 

електронна поща: 

angelov@bondys.bg, 
представлявано от Кирил 

Александров Ангелов – 

Управител с ЕИК 130991159 

Обособена 
позиция №1 

4.  

„КОНСУЛТ 

2000“ ООД 
92-К-53 25.05.2018 г. 14.09 ч. 

седалище и адрес на управление: 
Област София (столица), община 

Столична, гр. София, район 

Изгрев, п.к.1172, бул. „д-р 
Г.М.Димитров" №54, бл. 60,     

вх. В, ет. 6, ап. 67, с адрес за 

кореспонденция: Област София 

(столица), община Столична,    
гр. София, п.к.1172,                  

ж.к. „Дианабад“, ул. „Пимен 

Зографски“ №18А, магазин 1, 
тел./факс: 02/9627292, 

електронен адрес: 

konsult2000@mail.bg, 
представлявано от Костадин 

Христев Топуров – Управител с 

ЕИК 130047359 

Обособена 

позиция №1 

5.  

„ЕКОЕМ“ 

ЕООД 
92-Е-117 25.05.2018 г.  15.43 ч. 

седалище и адрес на управление: 
Област София (столица), община 

Столична, гр. София, район 

Младост, п.к.1799, ж.к. „Младост 
2“, бл. 235, вх. 1, ет. 11, ап. 4Т, 

тел.: 02/8850033, факс: 

02/8850033, електронна поща: 

office@ekoem.bg, представлявано 
от Емилия Христова Костакева – 

Управител с ЕИК 121079308 

Обособена 

позиция №2 



 

6.  

ОБЕДИНЕНИЕ 

„РЕДИСКАВЪР
“ ДЗЗД 

92-П-27 04.05.2018 г. 16.09 ч. 

адрес за кореспонденция: Област 
София (столица), община 

Столична, гр. София, район 

Лозенец, п.к.1700, ул. „Димитър 
Яблански“ №22, ет. 3, ап. Ателие 

10, тел.: 0888/855255, електронна 

поща: rediscover@abv.bg, 

представлявано от Иво 
Детелинов Рачев – 

представляващ обединението 

Обособена 

позиция №2 

 

III НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ППЗОП - КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ 

ПРОЦЕС: 

 

III.1 На 28.05.2018 г., на основание и в изпълнение на Заповед №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета 

на Община Костенец, в 11:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Костенец -               
гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, се състоя заседание на Комисията за извършване на подбор 

на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците по обществена поръчка, 

като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, 

във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП с Предмет: 

„Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни 

проекти и последващо осъществяване на авторски надзор“ по три обособени позиции: 

Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост 
към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на 

авторски надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране на обект „Закриване и рекултивация 

на Депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и 

Обособена позиция №3 – „Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за 
минерална вода от каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта 

на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” и осъществяване на авторски надзор“ се състави 

ПРОТОКОЛ №1, който е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП от: 

т.1 публичната част на заседанието на комисията по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП в изпълнение на 

чл. 54, ал. 6 от ППЗОП. В протокола се отразяват извършените действия по чл. 54, ал. 1 - 

5 от ППЗОП на комисията на публичното заседание, и 

т.2 закрита част на заседание на комисията по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. В протокола се отразява 

предварителния подбор на основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП, чрез осъществената проверка 

за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. 

 

III.2 На 21.06.2018 г., на основание и в изпълнение на Заповед №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета 

на Община Костенец, в 15:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Костенец -               
гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, се състоя заседание на Комисията за извършване на подбор 

на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците по обществена поръчка, 

като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, 
във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП с Предмет: 

„Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни 

проекти и последващо осъществяване на авторски надзор“ по три обособени позиции: 

Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост 
към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на 

авторски надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране на обект „Закриване и рекултивация 

на Депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и 
Обособена позиция №3 – „Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за 

минерална вода от каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта 

на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” и осъществяване на авторски надзор“ се състави 

ПРОТОКОЛ №2, който е Изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП в изпълнение на чл. 54,  
ал. 7 и ал. 12 от ППЗОП. В протокола се отразява работата на комисията на основание чл. 104, 



 

ал. 1, във връзка с ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, чрез осъществената проверка на 
допълнително представените документи, относно съответствието с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор. 

 

III.3 На 04.07.2018 г., на основание и в изпълнение на Заповед №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета 

на Община Костенец, в 14:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Костенец -               

гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, се състоя заседание на Комисията за извършване на подбор 

на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците по обществена поръчка, 

като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, 

във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП с Предмет: 

„Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни 
проекти и последващо осъществяване на авторски надзор“ по три обособени позиции: 

Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост 

към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на 
авторски надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране на обект „Закриване и рекултивация 

на Депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и 

Обособена позиция №3 – „Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за 

минерална вода от каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта 
на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” и осъществяване на авторски надзор“ се състави 

ПРОТОКОЛ №3, който е Изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП в изпълнение на чл. 56,  

ал. 2 от ППЗОП. В протокола се отразява разглеждането на допуснатите оферти за тяхното 
съответствие с предварително обявените условия. 

 

III.4 На 17.07.2018 г., на основание и в изпълнение на Заповед №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета 
на Община Костенец, в 10:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Костенец -               

гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, се състоя заседание на Комисията за извършване на подбор 

на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците по обществена поръчка, 

като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, 
във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП с Предмет: 

„Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни 

проекти и последващо осъществяване на авторски надзор“ по три обособени позиции: 
Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост 

към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на 

авторски надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране на обект „Закриване и рекултивация 
на Депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и 

Обособена позиция №3 – „Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за 

минерална вода от каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта 

на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” и осъществяване на авторски надзор“ се състави 
ПРОТОКОЛ №4, който е Изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП в изпълнение на чл. 57,  

ал. 2 от ППЗОП. В настоящия протокол се отразява оценка на параметрите от техническото 

предложение на допуснатите оферти на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП. 

 

III.5 На 27.07.2018 г., на основание и в изпълнение на Заповед №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета 

на Община Костенец, в 09:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Костенец -               

гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, се състоя заседание на Комисията за извършване на подбор 

на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците по обществена поръчка, 

като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, 

във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП с Предмет: 

„Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни 

проекти и последващо осъществяване на авторски надзор“ по три обособени позиции: 

Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост 
към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на 

авторски надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране на обект „Закриване и рекултивация 

на Депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и 

Обособена позиция №3 – „Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за 
минерална вода от каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта 

на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” и осъществяване на авторски надзор“ се състави 



 

ПРОТОКОЛ №5, който е Изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП в изпълнение на чл. 57,  
ал. 3 от ППЗОП. В протокола се отразява отварянето на ценовите предложения. 

 

III.6 На 27.07.2018г., на основание и в изпълнение на Заповед №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета на 
Община Костенец, в 11:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Костенец -                     

гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, се състоя заседание на Комисията за извършване на подбор 

на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците по обществена поръчка, 

като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, 

във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП с Предмет: 

„Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни 

проекти и последващо осъществяване на авторски надзор“ по три обособени позиции: 
Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост 

към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на 

авторски надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране на обект „Закриване и рекултивация 
на Депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и 

Обособена позиция №3 – „Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за 

минерална вода от каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта 

на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” и осъществяване на авторски надзор“ се състави 
ПРОТОКОЛ №6, който е Изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП. В протокола се отразява 

разглеждането на допуснатите оферти за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия, формиране на ценова и комплексна оценка и класиране на участниците. 

 

IV НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 5  И ЧЛ. 54, АЛ. 3 ОТ ППЗОП - ПУБЛИЧНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ – ОТРАЗЕНА В ПРОТОКОЛ №1: 

 

IV.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

IV.1.1 „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД 

т.1 ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ - Комисията отвори Офертата. 

т.2 ВТОРО ДЕЙСТВИЕ - В изпълнение на чл. 47, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, 

ал. 3 от ППЗОП, Комисията оповести документите и провери за наличието на поотделно 

комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделен непрозрачен запечатан 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

т.2.1 В изпълнение на чл. 47, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

Комисията провери за наличието на поотделно комплектувани документи по         
чл. 39, ал. 3, т. 1 и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“; 

т.3 В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП Комисията пристъпи към публично подписване 
на ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ и плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ“ на разглеждания участник. 

т.4 Поради липса на присъстващи, Комисията не предложи по един от присъстващите 

представители на другите участници да подпише ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и 
пликове с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ на разглеждания участник. 

 

IV.1.2 „БОНДИС“ ООД 

т.1 ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ - Комисията отвори Офертата. 

т.2 ВТОРО ДЕЙСТВИЕ - В изпълнение на чл. 47, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, 

ал. 3 от ППЗОП, Комисията оповести документите и провери за наличието на поотделно 

комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделен непрозрачен запечатан 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 



 

т.2.1 В изпълнение на чл. 47, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 
Комисията провери за наличието на поотделно комплектувани документи по         

чл. 39, ал. 3, т. 1 и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“; 

т.3 В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП Комисията пристъпи към публично подписване 

на ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ и плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ“ на разглеждания участник. 

т.4 Поради липса на присъстващи, Комисията не предложи по един от присъстващите 

представители на другите участници да подпише ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и 

пликове с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ на разглеждания участник. 

 

IV.1.3 „КОНСУЛТ 2000“ ООД 

т.1 ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ - Комисията отвори Офертата. 

т.2 ВТОРО ДЕЙСТВИЕ - В изпълнение на чл. 47, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, 
ал. 3 от ППЗОП, Комисията оповести документите и провери за наличието на поотделно 

комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделен непрозрачен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

т.2.1 В изпълнение на чл. 47, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 
Комисията провери за наличието на поотделно комплектувани документи по         

чл. 39, ал. 3, т. 1 и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“; 

т.3 В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП Комисията пристъпи към публично подписване 

на ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ и плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ“ на разглеждания участник. 

т.4 Поради липса на присъстващи, Комисията не предложи по един от присъстващите 

представители на другите участници да подпише ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и 

пликове с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ на разглеждания участник. 

 

IV.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

IV.2.1 „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ - Комисията отвори Офертата. 

т.2 ВТОРО ДЕЙСТВИЕ - В изпълнение на чл. 47, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, 

ал. 3 от ППЗОП, Комисията оповести документите и провери за наличието на поотделно 
комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделен непрозрачен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

т.2.1 В изпълнение на чл. 47, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

Комисията провери за наличието на поотделно комплектувани документи по         
чл. 39, ал. 3, т. 1 и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“; 

т.3 В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП Комисията пристъпи към публично подписване 
на ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ и плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ“ на разглеждания участник. 

т.4 Поради липса на присъстващи, Комисията не предложи по един от присъстващите 

представители на другите участници да подпише ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и 
пликове с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ на разглеждания участник. 

 

IV.2.2 „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ - Комисията отвори Офертата. 



 

т.2 ВТОРО ДЕЙСТВИЕ - В изпълнение на чл. 47, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, 
ал. 3 от ППЗОП, Комисията оповести документите и провери за наличието на поотделно 

комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделен непрозрачен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

т.2.1 В изпълнение на чл. 47, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

Комисията провери за наличието на поотделно комплектувани документи по         

чл. 39, ал. 3, т. 1 и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“; 

т.3 В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП Комисията пристъпи към публично подписване 

на ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ и плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ“ на разглеждания участник. 

т.4 Поради липса на присъстващи, Комисията не предложи по един от присъстващите 

представители на другите участници да подпише ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и 

пликове с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ на разглеждания участник. 

 

IV.2.3 ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД 

т.1 ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ - Комисията отвори Офертата. 

т.2 ВТОРО ДЕЙСТВИЕ - В изпълнение на чл. 47, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, 
ал. 3 от ППЗОП, Комисията оповести документите и провери за наличието на поотделно 

комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделен непрозрачен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

т.2.1 В изпълнение на чл. 47, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

Комисията провери за наличието на поотделно комплектувани документи по         

чл. 39, ал. 3, т. 1 и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“; 

т.3 В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП Комисията пристъпи към публично подписване 

на ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ и плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ“ на разглеждания участник. 

т.4 Поради липса на присъстващи, Комисията не предложи по един от присъстващите 

представители на другите участници да подпише ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и 

пликове с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ на разглеждания участник. 

 

V НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ППЗОП - ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА – РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА ЗА 

ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 3 И АЛ. 9 ОТ ППЗОП – ОТРАЗЕНА В ПРОТОКОЛ 

№1: 

 

V.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

V.1.1 „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност документите представени от участника за съдържание и пълнота на 

офертата отговарят на предварително обявените условия на поръчката поставени от 

Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което 
следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО ОТГОВАРЯ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на чл. 47, ал. 3 от 

ППЗОП и Комисията ще пристъпи към проверка на същата за обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 7 от ППЗОП, относно съответствието с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор 

 

V.1.2 „БОНДИС“ ООД 



 

т.1 Офертата в частност документите представени от участника за съдържание и пълнота на 
офертата отговарят на предварително обявените условия на поръчката поставени от 

Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което 

следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО ОТГОВАРЯ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на чл. 47, ал. 3 от 

ППЗОП и Комисията ще пристъпи към проверка на същата за обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 7 от ППЗОП, относно съответствието с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор 

 

V.1.3 „КОНСУЛТ 2000“ ООД 

т.1 Офертата в частност документите представени от участника за съдържание и пълнота на 
офертата отговарят на предварително обявените условия на поръчката поставени от 

Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което 

следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО ОТГОВАРЯ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на чл. 47, ал. 3 от 

ППЗОП и Комисията ще пристъпи към проверка на същата за обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 7 от ППЗОП, относно съответствието с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор 

 

V.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

V.2.1 „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Офертата в частност документите представени от участника за съдържание и пълнота на 

офертата отговарят на предварително обявените условия на поръчката поставени от 
Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което 

следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО ОТГОВАРЯ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на чл. 47, ал. 3 от 

ППЗОП и Комисията ще пристъпи към проверка на същата за обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 7 от ППЗОП, относно съответствието с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор 

 

V.2.2 „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност документите представени от участника за съдържание и пълнота на 

офертата отговарят на предварително обявените условия на поръчката поставени от 
Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което 

следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО ОТГОВАРЯ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на чл. 47, ал. 3 от 

ППЗОП и Комисията ще пристъпи към проверка на същата за обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 7 от ППЗОП, относно съответствието с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор 

 

V.2.3 ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД 

т.1 Офертата в частност документите представени от участника за съдържание и пълнота на 

офертата отговарят на предварително обявените условия на поръчката поставени от 

Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което 
следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО ОТГОВАРЯ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на чл. 47, ал. 3 от 

ППЗОП и Комисията ще пристъпи към проверка на същата за обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 7 от ППЗОП, относно съответствието с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор 

 

VI НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ППЗОП - ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА ЗА 



 

ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП, ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО С 

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР – 

ОТРАЗЕНА В ПРОТОКОЛ №1: 

 

VI.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

VI.1.1 „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД 

т.1 Офертата на разглеждания участник не съответства на изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, и на основание и при 

условията на чл. 67, ал. 5 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 8 и 

ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се изискват следното: 

т.1.1 Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 
поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: членовете на 
предложения екип от проектанти по обособената позиция, да притежават пълна 

проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ. 

 

VI.1.2 „БОНДИС“ ООД 

т.1 Офертата на разглеждания участник не съответства на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, и на основание и при 

условията на чл. 67, ал. 5 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 8 и 
ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се изискват следното: 

т.1.1 Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: членовете на 

предложения екип от проектанти по обособената позиция, да притежават пълна 

проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ.  

т.1.2 Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.1 Изисквания към работните и професионални способности на 

участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в 
обществената поръчка, а именно: да имат опит в изпълнение на дейности с предмет 

и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, като изпълнението им следва 

да е до 3 /три/ години, считани от датата на подаване на офертата. 

т.1.3 Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални способности на 

участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – арх. Александра 
Господинова, експерт по част „План за управление на строителни отпадъци“, да 

има участие в поне един проект, свързан с изграждане и/или реконструкция и/или 

ремонт на мостове или мостови съоръжения.  

т.1.4 Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални способности на 

участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в 
обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – Владимир Николаев 

Николов, експерт по част „Геодезия“, да е участвал в разработването на поне един 

проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка. 

т.1.5 Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 
поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални способности на 

участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – Кирил Александров 
Ангелов, ръководител на екипа и експерт по част „Инженерна геология“, да има 



 

опит в ръководенето на проектантски екип и да е участвал в разработването на поне 
един проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този обществената поръчка. 

т.1.6 Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални способности на 
участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – Росица Недкова 

Крумова, експерт по част „План за безопасност и здраве“ и част „Пожарна 
безопасност“, да притежава удостоверение за преминат курс за координатор 

безопасност и здраве в строителството и да има завършено висше образование, 

инженер, специалност „Пожарна безопасност” или еквивалент. 

 

VI.1.3 „КОНСУЛТ 2000“ ООД 

т.1 Офертата на разглеждания участник не съответства на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, и на основание и при 
условията на чл. 67, ал. 5 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 8 и 

ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се изискват следното: 

т.1.1 Участника да представи коректно попълнена Част IІ „Информация за 

икономическия оператор“, буква В „Информация относно използването на 
капацитета на други субекти“ на представения от него Единен европейски 

документ за обществени поръчки, с посочване на информация икономическият 

оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите 
за подбор 

т.1.2 Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 2.1.1. Изисквания към икономическото и финансовото състояние на 
участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: да има реализиран минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката за обособената позиция за последните три 

приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или 
участникът е създаден или е започнал дейността си в размер не по-малък от 34 000 

лева (тридесет и четири хиляди лева) без ДДС. 

 

VI.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

VI.2.1 „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Офертата на разглеждания участник не съответства на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, и на основание и при 

условията на чл. 67, ал. 5 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 8 и 

ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се изискват следното: 

т.1.1 Участника да представи на оптичен носител коректно записан Единен европейски 

документ за обществени поръчки, подписан с електронен подпис от съответните 

лица. 

 

VI.2.2 „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Офертата на разглеждания участник не съответства на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, и на основание и при 
условията на чл. 67, ал. 5 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 8 и 

ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се изискват следното: 

т.1.1 Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 
поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: членовете на 
предложения екип от проектанти по обособената позиция, да притежават пълна 

проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ.  



 

т.1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки, като в Част ІІІ, Буква „Г: 
Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, 

декларира на самостоятелно основание, прилага ли се спрямо него всяко едно от 
изброените национални обстоятелства за отстраняване, за да отговаря на 

изискванията на възложителя, поставени в Раздел V.1. „Обстоятелства, наличието 

на които е основание за отстраняване на участниците“ от документацията за 
участие в обществената поръчка. 

 

VI.2.3 ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД 

т.1 Офертата на разглеждания участник не съответства на изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, и на основание и при 

условията на чл. 67, ал. 5 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 8 и 

ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се изискват следното: 

т.1.1 Единен европейски документ за обществени поръчки, като в Част ІІІ, Буква „Г: 

Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, 

декларира на самостоятелно основание, прилага ли се спрямо него всяко едно от 
изброените национални обстоятелства за отстраняване, за да отговаря на 

изискванията на възложителя, поставени в Раздел V.1. „Обстоятелства, наличието 

на които е основание за отстраняване на участниците“ от документацията за 
участие в обществената поръчка. 

т.1.2 Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: членовете на 

предложения екип от проектанти по обособената позиция, да притежават пълна 

проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ.  

т.1.3 Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални способности на 

участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в 
обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – инж. Василена 

Тодорова Руневска, експерт по част „Пожарна безопасност“, да има завършено 

висше образование, инженер, специалност „Пожарна безопасност” или еквивалент. 

т.1.4 Участника да представи коректно попълнен отделен ЕЕДОП, за всяко от 

юридическите лица включени в състава на обединението „РЕДИСКАВЪР“ ЕООД 

и „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД, в което:  

а) Да се посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 
поставено в Раздел V.1. „Обстоятелства, наличието на които е основание за 

отстраняване на участниците“ от документацията за участие в обществената 

поръчка, а именно: липсата или наличието на обстоятелства, представляващи 
основания за отстраняване, произтичащи от националното законодателство.  

б) Да се посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 
документацията за участие в обществената поръчка, а именно: членовете на 

предложения екип от проектанти по обособената позиция, да притежават пълна 

проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ.  

в) Да се посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.2. Изисквания към работните и професионални способности на 

участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в 
обществената поръчка, а именно: участника да е сертифициран по стандарт EN 

ISO 9001:2015 и/или еквивалентен в областта на проектирането и 

строителството или еквивалентно. 

 



 

VII НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ППЗОП - ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА – РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА – ОТРАЗЕНА В 

ПРОТОКОЛ №2: 

 

VII.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

VII.1.1 „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД 

т.1 Протоколът е изпратен на 11.06.2018 г., като в същия ден е публикуван и в Профила на 

купувача на Община Костенец, в досието на поръчка, с адрес: 
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-

investicionni-proekti. Комисията, констатира, че в законовия срок има подаден плик от 

настоящия участник. Подадения плик е непрозрачен и с отразени реквизити на получател, 
подател и предмет на обществената поръчка, така и на плика е отразен входящия номер 

№92-И-21/13.06.2018 г. След отваряне на плика се констатира, следното съдържание: 

т.1.1 Коригиран ЕЕДОП; 

 

VII.1.2 „БОНДИС“ ООД 

т.1 Протоколът е изпратен на 11.06.2018 г., като в същия ден е публикуван и в Профила на 

купувача на Община Костенец, в досието на поръчка, с адрес: 
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-

investicionni-proekti. Комисията, констатира, че в законовия срок има подаден плик от 

настоящия участник. Подадения плик е непрозрачен и с отразени реквизити на получател, 

подател и предмет на обществената поръчка, така и на плика е отразен входящия номер 
№92-Б-58/15.06.2018 г. След отваряне на плика се констатира, следното съдържание: 

т.1.1 Коригиран ЕЕДОП; 

 

VII.1.3 „КОНСУЛТ 2000“ ООД 

т.1 Протоколът е изпратен на 11.06.2018 г., като в същия ден е публикуван и в Профила на 

купувача на Община Костенец, в досието на поръчка, с адрес: 
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-

investicionni-proekti. Комисията, констатира, че в законовия срок има подаден плик от 

настоящия участник. Подадения плик е непрозрачен и с отразени реквизити на получател, 

подател и предмет на обществената поръчка, така и на плика е отразен входящия номер 
№92-К-53/14.06.2018 г. След отваряне на плика се констатира, следното съдържание: 

т.1.1 Коригиран ЕЕДОП; 

 

VII.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

VII.2.1 „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Протоколът е изпратен на 11.06.2018 г., като в същия ден е публикуван и в Профила на 

купувача на Община Костенец, в досието на поръчка, с адрес: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-

investicionni-proekti. Комисията, констатира, че в законовия срок има подаден плик от 
настоящия участник. Подадения плик е непрозрачен и с отразени реквизити на получател, 

подател и предмет на обществената поръчка, така и на плика е отразен входящия номер 

№92-Н-57/14..06.2018 г. След отваряне на плика се констатира, следното съдържание: 

т.1.1 Коригиран ЕЕДОП; 

 

VII.2.2 „ЕКОЕМ“ ЕООД 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti


 

т.1 Протоколът е изпратен на 11.06.2018 г., като в същия ден е публикуван и в Профила на 
купувача на Община Костенец, в досието на поръчка, с адрес: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-

investicionni-proekti. Комисията, констатира, че в законовия срок има подаден плик от 
настоящия участник. Подадения плик е непрозрачен и с отразени реквизити на получател, 

подател и предмет на обществената поръчка, така и на плика е отразен входящия номер 

№92-Е-117/14.06.2018 г. След отваряне на плика се констатира, следното съдържание: 

т.1.1 Коригиран ЕЕДОП; 

 

VII.2.3 ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД 

т.1 Протоколът е изпратен на 11.06.2018 г., като в същия ден е публикуван и в Профила на 
купувача на Община Костенец, в досието на поръчка, с адрес: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-

investicionni-proekti. Комисията, констатира, че в законовия срок има подаден плик от 
настоящия участник. Подадения плик е непрозрачен и с отразени реквизити на получател, 

подател и предмет на обществената поръчка, така и на плика е отразен входящия номер 

№92-Д-73/18.06.2018 г. След отваряне на плика се констатира, следното съдържание: 

т.1.1 Коригиран ЕЕДОП; 

 

VIII НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ППЗОП - ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА ЗА 

ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 12 ОТ ППЗОП, ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО 

С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

КАТО ПРОВЕРКАТА ОБХВАЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЕНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ – ОТРАЗЕНА В ПРОТОКОЛ №2: 

 

VIII.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

VIII.1.1 „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД 

т.1 Участник съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от Възложителя, които условия са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 

от ЗОП., при което следва, че участник, отговаря на поставените критерии за подбор. На 

основание чл. 56, ал. 1 Техническото предложение на участника се допуска за разглеждане 

 

VIII.1.2 „БОНДИС“ ООД 

т.1 Участник съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор 
поставени от Възложителя, които условия са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 

от ЗОП., при което следва, че участник, отговаря на поставените критерии за подбор. На 

основание чл. 56, ал. 1 Техническото предложение на участника се допуска за разглеждане 

 

VIII.1.3 „КОНСУЛТ 2000“ ООД 

т.1 Участник съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от Възложителя, които условия са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 
от ЗОП., при което следва, че участник, отговаря на поставените критерии за подбор. На 

основание чл. 56, ал. 1 Техническото предложение на участника се допуска за разглеждане 

 

VIII.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

VIII.2.1 „НИПРОРУДА“ ООД 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti


 

т.1 Участник съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор 
поставени от Възложителя, които условия са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 

от ЗОП., при което следва, че участник, отговаря на поставените критерии за подбор. На 

основание чл. 56, ал. 1 Техническото предложение на участника се допуска за разглеждане 

 

VIII.2.2 „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Участник съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор 
поставени от Възложителя, които условия са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 

от ЗОП., при което следва, че участник, отговаря на поставените критерии за подбор. На 

основание чл. 56, ал. 1 Техническото предложение на участника се допуска за разглеждане 

 

VIII.2.3 ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД 

т.1 Участник съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от Възложителя, които условия са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 
от ЗОП., при което следва, че участник, отговаря на поставените критерии за подбор. На 

основание чл. 56, ал. 1 Техническото предложение на участника се допуска за разглеждане 

 

IX НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ППЗОП - ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕТО 

НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ЗА ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 56, АЛ. 2 ОТ ППЗОП– ОТРАЗЕНА В 

ПРОТОКОЛ №3: 

 

IX.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

IX.1.1 „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 
основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

„предложение за изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 

наличието на хипотезите за поставяне на по-висока оценка. 

 

IX.1.2 „БОНДИС“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 

основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

„предложение за изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 
наличието на хипотезите за поставяне на по-висока оценка. 

 

IX.1.3 „КОНСУЛТ 2000“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 

основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 
„предложение за изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 

наличието на хипотезите за поставяне на по-висока оценка. 

 

IX.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 



 

 

IX.2.1 „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 
Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 

участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: Участникът не 

е разработил и изрично посочил, кое за него е и кое той възприема и разбира, че е 
„координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти“. 

 

IX.2.2 „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 
участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: Участникът е 

разработил „предложение за изпълнение на поръчката“ в което е отразено наименованието 

на Община Петрич и не се отнася за Община Костенец. 

 

IX.2.3 ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 

основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

„предложение за изпълнение на поръчката“, към ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за 
наличието на хипотезите за поставяне на по-висока оценка. 

 

X НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ППЗОП - ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ОЦЕНКА НА 

ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 57, АЛ. 2 ОТ ППЗОП – ОТРАЗЕНА В ПРОТОКОЛ №4: 

 

X.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

X.1.1 „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД 

т.1 Участникът предлага срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка – 88 

(осемдесет и осем) календарни дни, след възлагане на изпълнението му. 

т.2 Техническата оценка на офертата се извърши от комисията съгласно описанието в 

методиката за оценка.  

т.3 Предложението на участника съдържа организация за изпълнение на поръчката и 
организация на ключовия екип. Показано е точно разпределение на експертите при 

изпълнение на отделните задачи. Представено е описание на практическото организиране 

на работния процес по всички части на проекта. Предоставен е индикативен план-график 

за организация на работата. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 
нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението й експерти. Освен 

общия график, са представени и подробни анализи за определяне продължителността на 



 

работата по основните части на проекта – Конструктивна и Пътна, както и по тези части, 
които могат да окажат влияние на основните. Отбелязана е необходимостта от 

комуникация с възложителя. Не са разработени мерки за вътрешен контрол с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. Отразено е единствено, че участника има 
внедрена система за управление на качеството. Има разработена оценка на риска. 

т.4 По този показател за ТОт се поставят 20 точки, като за индивидуална техническа оценка 

се получава, както следва TO1 = ((100*TOт)/40)*0,4 => TO1 = ((100*20)/40)*0,4 => TO1 

= (2000/40)*0,4 => TO1 = (50)*0,4 => TO1 = 20 ТОЧКИ. 

 

X.1.2 „БОНДИС“ ООД 

т.1 Участникът предлага срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка – 75 
(седемдесет и пет) календарни дни, след възлагане на изпълнението му. 

т.2 Техническата оценка на офертата се извърши от комисията съгласно описанието в 

методиката за оценка.  

т.3 В предложението на участника е представена организация на дейността на ключовия екип, 

разпределени са отговорностите и дейностите между тях. Обърнато е специално внимание 

на непрекъсната координация и комуникация с представители на възложителя и 

техническите екипи отговарящи за съоръженията. Описани са видовете дейности, които 
ще бъдат извършени и е приложен индикативен план-график за сроковете за изпълнение. 

Представени са идейни скици проект в 2D и 3D PDF формат, с които е пояснено 

предложението на участника. 

т.4 По този показател за ТОт се поставят 10 точки, като за индивидуална техническа оценка 

се получава, както следва TO2 = ((100*TOт)/40)*0,4 => TO2 = ((100*10)/40)*0,4 => TO2 

= (1000/40)*0,4 => TO2 = (50)*0,4 => TO2 = 10 ТОЧКИ. 

 

X.1.3 „КОНСУЛТ 2000“ ООД 

т.1 Участникът предлага срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка – 85 

(осемдесет и пет) календарни дни, след възлагане на изпълнението му.  

т.2 Техническата оценка на офертата се извърши от комисията съгласно описанието в 

методиката за оценка.  

т.3 Представена е от участника организация и методология за изпълнение на поръчката. 
Посочена е организацията на ключовия екип. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти на ниво отделна задача. Има подробно описание на 

практическото организиране на работния процес. За всяка дейност са дефинирани 
необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за 

изпълнението й експерти. Предоставен е план-график за организация на работата. Засегнат 

е въпроса за комуникация с възложителя. Не са предложени мерки за вътрешен контрол и 

организация на екипа ат експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 
поръчката. Има разработена стратегия за управление на рисковете.  

т.4 По този показател за ТОт се поставят 20 точки, като за индивидуална техническа оценка 

се получава, както следва TO3 = ((100*TOт)/40)*0,4 => TO3 = ((100*20)/40)*0,4 => TO3 

= (2000/40)*0,4 => TO3 = (50)*0,4 => TO3 = 20 ТОЧКИ. 

 

X.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

X.2.1 „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 
Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 



 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 
участника не се отваря. 

 

X.2.2 „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 
участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 
участника не се отваря. 

 

X.2.3 ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД 

т.1 Участникът предлага срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка – 24 

(двадесет и четири) календарни дни, след възлагане на изпълнението му. 

т.2 Техническата оценка на офертата се извърши от комисията съгласно описанието в 

методиката за оценка.  

т.3 Предложението на участника съдържа организация за изпълнение на поръчката и 

организация на ключовия екип. Показано е точно разпределение на експертите при 

изпълнение на отделните задачи. Представено е описание на практическото организиране 
на работния процес по всички части на проекта. Предоставен е индикативен план-график 

за организация на работата. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 

нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението й експерти. Освен 
общия график, са представени и подробни анализи за определяне продължителността на 

работата по основните части на проекта – Конструктивна и Пътна, както и по тези части, 

които могат да окажат влияние на основните. Отбелязана е необходимостта от 

комуникация с възложителя. Не са разработени мерки за вътрешен контрол с които да се 
гарантира качествено изпълнение на поръчката. Отразено е единствено, че участника има 

внедрена система за управление на качеството. Има разработена оценка на риска. 

т.4 По този показател за ТОт се поставят 20 точки, като за индивидуална техническа оценка 
се получава, както следва TO4 = ((100*TOт)/40)*0,4 => TO4 = ((100*20)/40)*0,4 => TO4 

= (2000/40)*0,4 => TO4 = (50)*0,4 => TO4 = 20ТОЧКИ. 

 

XI НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ППЗОП - ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ОТВАРЯНЕ НА 

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ОТРАЗЕНА В ПРОТОКОЛ №5: 

 

XI.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

XI.1.1 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД: 

т.1 Първо действие 

т.1.1 Комисията извърши оглед за целостта на Плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, така и за наличие на съответните подписи върху него, които са 

поставени на публично заседание при отваряне на офертата на участника в 

изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, при което се констатира, че: 

а) Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с не нарушена цялост. 

б) Върху Плика надпис „Предлагани ценови параметри“ са налични 

съответните подписи, които са поставени на публично заседание при отваряне 

на офертата на участника в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

т.2 Второ действие 



 

т.2.1 Комисията пристъпи, към публично отваряне на Плика с Ценовото предложение, 
след което оповести, че: 

а) Предложената цена е: 26 800лв. без ДДС. 

 

XI.1.2 ЗА „БОНДИС“ ООД: 

т.1 Първо действие 

т.1.1 Комисията извърши оглед за целостта на Плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, така и за наличие на съответните подписи върху него, които са 

поставени на публично заседание при отваряне на офертата на участника в 

изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, при което се констатира, че: 

а) Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с не нарушена цялост. 

б) Върху Плика надпис „Предлагани ценови параметри“ са налични 

съответните подписи, които са поставени на публично заседание при отваряне 

на офертата на участника в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

т.2 Второ действие 

т.2.1 Комисията пристъпи, към публично отваряне на Плика с Ценовото предложение, 

след което оповести, че: 

а) Предложената цена е: 34 500лв. без ДДС. 

 

XI.1.3 ЗА „КОНСУЛТ 2000“ ООД: 

т.1 Първо действие 

т.1.1 Комисията извърши оглед за целостта на Плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, така и за наличие на съответните подписи върху него, които са 

поставени на публично заседание при отваряне на офертата на участника в 
изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, при което се констатира, че: 

а) Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с не нарушена цялост. 

б) Върху Плика надпис „Предлагани ценови параметри“ са налични 

съответните подписи, които са поставени на публично заседание при отваряне 
на офертата на участника в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

т.2 Второ действие 

т.2.1 Комисията пристъпи, към публично отваряне на Плика с Ценовото предложение, 
след което оповести, че: 

а) Предложената цена е: 31 500лв. без ДДС. 

 

XI.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

XI.2.1 ЗА „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 

участника не се отваря. 

 

XI.2.2 ЗА „ЕКОЕМ“ ЕООД 



 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 
участника не се отваря. 

 

XI.2.3 ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД: 

т.1 Първо действие 

т.1.1 Комисията извърши оглед за целостта на Плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, така и за наличие на съответните подписи върху него, които са 

поставени на публично заседание при отваряне на офертата на участника в 
изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, при което се констатира, че: 

а) Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с не нарушена цялост. 

б) Върху Плика надпис „Предлагани ценови параметри“ са налични 

съответните подписи, които са поставени на публично заседание при отваряне 
на офертата на участника в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

т.2 Второ действие 

т.2.1 Комисията пристъпи, към публично отваряне на Плика с Ценовото предложение, 
след което оповести, че: 

а) Предложената цена е: 25 800лв. без ДДС. 

 

XII НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ППЗОП - ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМИСИЯТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА 

ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ЗА ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ – ОТРАЗЕНА В ПРОТОКОЛ №6: 

 

XII.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

XII.1.1 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД: 

т.1 Ценовото предложение съответства с предварително обявените условия, тъй като е 
попълнено със съответните стойности. 

т.2 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност ЦЕНОВОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на 

чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ се допуска за 

проверка на обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

 

XII.1.2 ЗА „БОНДИС“ ООД: 

т.1 Ценовото предложение съответства с предварително обявените условия, тъй като е 

попълнено със съответните стойности. 

т.2 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност ЦЕНОВОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на 
чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ се допуска за 

проверка на обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

 



 

XII.1.3 ЗА „КОНСУЛТ 2000“ ООД: 

т.1 Ценовото предложение съответства с предварително обявените условия, тъй като е 

попълнено със съответните стойности. 

т.2 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност ЦЕНОВОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на 

чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ се допуска за 
проверка на обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

 

XII.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

XII.2.1 ЗА „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 
участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 

участника не се отваря. 

 

XII.2.2 ЗА „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 
участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 

участника не се отваря. 

 

XII.2.3 ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД: 

т.1 Ценовото предложение съответства с предварително обявените условия, тъй като е 

попълнено със съответните стойности. 

т.2 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност ЦЕНОВОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на 

чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ се допуска за 
проверка на обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

 

XIII НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ППЗОП - ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА НА 

ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.72, АЛ.1 ОТ ЗОП – ОТРАЗЕНА В ПРОТОКОЛ №6: 

 

XIII.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

XIII.1.1 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД: 

т.1 Тъй като по настоящата обособена позиция на обществена поръчка има трима участника, 

следва, че проверката за наличие на Необичайно благоприятна оферта по смисъла на        

чл. 72, ал. 1 от ЗОП е приложимо. 



 

т.2 При извършената проверка на офертата на участника свързано с ПРЕДЛАГАНАТА 

ЦЕНА за наличие на 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията 

на останалите участници по ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА, която подлежи на оценка се 

констатира, че: 

т.2.1 предложената цена от 26 800,00лв. без ДДС е с 18,79% ПО НИСКА – (ПО 

БЛАГОПРИЯТНА) от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА, която подлежи на оценка. 

 

XIII.1.2 ЗА „БОНДИС“ ООД: 

т.1 Тъй като по настоящата обособена позиция на обществена поръчка има трима участника, 

следва, че проверката за наличие на Необичайно благоприятна оферта по смисъла на        
чл. 72, ал. 1 от ЗОП е приложимо. 

т.2 При извършената проверка на офертата на участника свързано с ПРЕДЛАГАНАТА 

ЦЕНА за наличие на 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията 
на останалите участници по ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА, която подлежи на оценка се 

констатира, че: 

т.2.1 предложената цена от 34 500,00лв. без ДДС е с 18,35% ПО ВИСОКА – (ПО 

НЕБЛАГОПРИЯТНА) от средната стойност на предложенията на останалите 
участници по ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА, която подлежи на оценка. 

 

XIII.1.3 ЗА „КОНСУЛТ 2000“ ООД: 

т.1 Тъй като по настоящата обособена позиция на обществена поръчка има трима участника, 

следва, че проверката за наличие на Необичайно благоприятна оферта по смисъла на        

чл. 72, ал. 1 от ЗОП е приложимо. 

т.2 При извършената проверка на офертата на участника свързано с ПРЕДЛАГАНАТА 

ЦЕНА за наличие на 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията 

на останалите участници по ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА, която подлежи на оценка се 

констатира, че: 

т.2.1 предложената цена от 31 500,00лв. без ДДС е с 2,77% ПО ВИСОКА – (ПО 

НЕБЛАГОПРИЯТНА) от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА, която подлежи на оценка. 

 

XIII.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

XIII.2.1 ЗА „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 
участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 
участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 

участника не се отваря. 

 

XIII.2.2 ЗА „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 
участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 



 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 
участника не се отваря. 

 

XIII.2.3 ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД: 

т.1 Тъй като по настоящата обособена позиция на обществена поръчка има допуснат само 

един участник, следва, че проверката за наличие на Необичайно благоприятна оферта по 

смисъла на чл. 72, ал. 1 от ЗОП е неприложимо. 

 

XIV НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ППЗОП - ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ОЦЕНКА НА 

ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ОТРАЗЕНА В ПРОТОКОЛ №6: 

 

XIV.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

XIV.1.1 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД: 

т.1 ФО1 = 60, които се изчислява при следните показатели и по формулата: ФО1 = ФОmin + 

ФОр., като получените точки на съответните показатели са получени, както следва: 

т.1.1 ФО1 = (ФОmin / ФОр)x100 => ФО1 = (26 800,00/26 800,00) x100 => ФО1 = (1)x100 

=> ФО1 = 100 ТОЧКИ 

а) ФОmin – (е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, 

без ДДС)) = 26 800,00 лв. без ДДС  

б) ФОр – (е предложената от участника n цена (в лева, без ДДС)) = 26 800,00 лв. 

без ДДС 

в) ФО1 = 100ТОЧКИ*0,60ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО => ФО1 = 60 

 

XIV.1.2 ЗА „БОНДИС“ ООД: 

т.1 ФО2 = 46,60, които се изчислява при следните показатели и по формулата: ФО2 = ФОmin 

+ ФОр., като получените точки на съответните показатели са получени, както следва: 

т.1.1 ФО2 = (ФОmin / ФОр)x100 => ФО1 = (26 800,00/34 500,00) x100 => ФО2 = 
(0,7768)x100 => ФО2 = 77,68 ТОЧКИ 

а) ФОmin – (е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, 

без ДДС)) = 26 800,00 лв. без ДДС  

б) ФОр – (е предложената от участника n цена (в лева, без ДДС)) = 34 500,00 лв. 

без ДДС 

в) ФО2 = 77,68ТОЧКИ*0,60ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО => ФО2 = 46,60 

 

XIV.1.3 ЗА „КОНСУЛТ 2000“ ООД: 

т.1 ФО3 = 51,04, които се изчислява при следните показатели и по формулата: ФО3 = ФОmin 

+ ФОр., като получените точки на съответните показатели са получени, както следва: 

т.1.1 ФО3 = (ФОmin / ФОр)x100 => ФО3 = (26 800,00/31 500,00) x100 => ФО3 = 

(0,8508)x100 => ФО3 = 85,08 ТОЧКИ 

а) ФОmin – (е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, 

без ДДС)) = 26 800,00 лв. без ДДС  

б) ФОр – (е предложената от участника n цена (в лева, без ДДС)) = 31 500,00 лв. 

без ДДС 

в) ФО3 = 85,08ТОЧКИ*0,60ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО => ФО3 = 51,04 



 

 

XIV.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

XIV.2.1 ЗА „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП Участникът се отстранява от обществената 

поръчка и Офертата на участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря.. 

 

XIV.2.2 ЗА „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП Участникът се отстранява от обществената 

поръчка и Офертата на участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, 
Ценово предложение на участника не се отваря.. 

 

XIV.2.3 ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД: 

т.1 ФО4 = 60, които се изчислява при следните показатели и по формулата: ФО4 = ФОmin + 

ФОр., като получените точки на съответните показатели са получени, както следва: 

т.1.1 ФО4 = (ФОmin / ФОр)x100 => ФО4 = (25 800,00/25 800,00) x100 => ФО4 = (1)x100 

=> ФО4 = 100 ТОЧКИ 

а) ФОmin – (е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, 

без ДДС)) = 25 800,00 лв. без ДДС  

б) ФОр – (е предложената от участника n цена (в лева, без ДДС)) = 25 800,00 лв. 

без ДДС 

в) ФО4 = 100ТОЧКИ*0,60ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО => ФО4 = 60 

 

XV НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ППЗОП - ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ФОРМИРАНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА – ОТРАЗЕНА В ПРОТОКОЛ №6: 

 

XV.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

XV.1.1 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД: 

т.1 За  К1 = 80, който се получават по следната формула и показатели: 

т.2 К1 = TO1 + ФО1 => К1 = 20 + 60 => К1 = 80 

т.2.1 TO1 = 20 

т.2.2 ФО1 = 60 

 

XV.1.2 ЗА „БОНДИС“ ООД: 

т.1 За  К2 = 56,64, който се получават по следната формула и показатели: 

т.2 К2 = TO2 + ФО2 => К2 = 10 + 46,64 => К2 = 56,64 

т.2.1 TO2 = 10 

т.2.2 ФО2 = 46,64 

 

XV.1.3 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД: 

т.1 За  К3 = 71,04, който се получават по следната формула и показатели: 



 

т.2 К3 = TO3 + ФО3 => К3 = 20 + 51,04 => К3 = 71,04 

т.2.1 TO3 = 20 

т.2.2 ФО3 = 51,04 

 

XV.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

XV.2.1 ЗА „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП Участникът се отстранява от обществената 

поръчка и Офертата на участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря.. 

 

XV.2.2 ЗА „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП Участникът се отстранява от обществената 

поръчка и Офертата на участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, 
Ценово предложение на участника не се отваря.. 

 

XV.2.3 ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД: 

т.1 За  К4 = 80, който се получават по следната формула и показатели: 

т.2 К4 = TO4 + ФО4 => К4 = 20 + 60 => К4 = 80 

т.2.1 TO4 = 20 

т.2.2 ФО4 = 60 

 

XVI РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

ПО КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 

 

XVI.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

XVI.1.1 ПЪРВО МЯСТО 

т.1 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД с К1 = 80 

 

XVI.1.2 ВТОРО МЯСТО 

т.1 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД с К3 = 71,04 

 

XVI.1.3 ТРЕТО МЯСТО 

т.1 ЗА „БОНДИС“ ООД с К2 = 56,64 

 

XVI.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

XVI.2.1 ПЪРВО МЯСТО 

т.1 ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД с К4 = 80 

 

XVII НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ППЗОП КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 



 

 

XVII.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

XVII.1.1 ЗА „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП Участникът се отстранява от обществената 

поръчка и Офертата на участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

 

XVII.1.2 ЗА „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП Участникът се отстранява от обществената 

поръчка и Офертата на участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, 
Ценово предложение на участника не се отваря. 

 

XVIII НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП КОМИСИЯТА ИЗРАЗЯВА МОТИВИТЕ 

СИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

 

XVIII.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

XVIII.1.1 „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 
участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: Участникът не 

е разработил и изрично посочил, кое за него е и кое той възприема и разбира, че е 

„координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти“. 

 

XVIII.1.2 „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 
Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 

участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: Участникът е 
разработил „предложение за изпълнение на поръчката“ в което е отразено наименованието 

на Община Петрич и не се отнася за Община Костенец. 

 

XIX НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП КОМИСИЯТА ИЗРАЗЯВА МОТИВИТЕ 

СИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ УЧАСТНИК: 

 

XIX.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

XIX.1.1 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД: 



 

т.1 Документите представени от участника за съдържание и пълнота на офертата отговарят на 
предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са 

задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че участникът е 

ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ 
УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и Комисията ще пристъпи към 

проверка на същата за обстоятелствата по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, относно съответствието 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

т.2 Офертата на разглеждания участник съответства на изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор поставени от Възложителя, които условия са задължителни в 

изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП 

офертата на разглежданият участник се допуска до проверка за съответствие с 
предварително обявените условия. 

т.3 Офертата на разглеждания участник отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101,     
ал. 5 от ЗОП при което следва, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП същата се допуска 

до разглеждане на Техническото предложение. 

т.4 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 

основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

Техническото предложение. 

т.5 При прилагане Методиката за оценка на офертите и оценката на параметрите от 

Техническото предложение на разглеждания участник, показател ТО1, като по този 

показател във връзка с поставените точки за ТОт се поставят 20 точки, като за 
индивидуална техническа оценка се получава, както следва TO1 = ((100*TOт)/40)*0,4 => 

TO1 = ((100*20)/40)*0,4 => TO1 = (2000/40)*0,4 => TO1 = (50)*0,4 => TO1 = 20 ТОЧКИ. 

т.6 При прилагане Методиката за оценка на офертите и оценката на Ценовото предложение 

на разглеждания участник, показател ФО1 = 60, които се изчислява при следните 
показатели и по формулата: ФО1 = ФОmin + ФОр., като получените точки на съответните 

показатели са получени, както следва: 

т.6.1 ФО1 = (ФОmin / ФОр)x100 => ФО1 = (26 800,00/26 800,00) x100 => ФО1 = (1)x100 
=> ФО1 = 100 ТОЧКИ 

а) ФОmin – (е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, 

без ДДС)) = 26 800,00 лв. без ДДС  

б) ФОр – (е предложената от участника n цена (в лева, без ДДС)) = 26 800,00 лв. 

без ДДС 

в) ФО1 = 100ТОЧКИ*0,60ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО => ФО1 = 60 

т.7 При прилагане Методиката за оценка на офертите Комисията сформира комплексната 
оценка на разглеждания участник и го класира на ПЪРВО МЯСТО със следните ТОЧКИ: 

т.7.1 За  К1 = 80, който се получават по следната формула и показатели: 

т.7.2 К1 = TO1 + ФО1 => К1 = 20 + 60 => К1 = 80 

а) TO1 = 20 

б) ФО1 = 60 

 

XIX.1.2 ЗА „БОНДИС“ ООД: 

т.1 Документите представени от участника за съдържание и пълнота на офертата отговарят на 

предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са 

задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че участникът е 
ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и Комисията ще пристъпи към 

проверка на същата за обстоятелствата по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, относно съответствието 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 



 

т.2 Офертата на разглеждания участник съответства на изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор поставени от Възложителя, които условия са задължителни в 

изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП 

офертата на разглежданият участник се допуска до проверка за съответствие с 
предварително обявените условия. 

т.3 Офертата на разглеждания участник отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101,     
ал. 5 от ЗОП при което следва, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП същата се допуска 

до разглеждане на Техническото предложение. 

т.4 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 

основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

Техническото предложение. 

т.5 При прилагане Методиката за оценка на офертите и оценката на параметрите от 

Техническото предложение на разглеждания участник, показател ТО1, като по този 

показател във връзка с поставените точки за ТОт се поставят 10 точки, като за 

индивидуална техническа оценка се получава, както следва TO2 = ((100*TOт)/40)*0,4 => 
TO2 = ((100*10)/40)*0,4 => TO2 = (1000/40)*0,4 => TO2 = (50)*0,4 => TO2 = 10 ТОЧКИ. 

т.6 При прилагане Методиката за оценка на офертите и оценката на Ценовото предложение 

на разглеждания участник, показател ФО2 = 46,60, които се изчислява при следните 
показатели и по формулата: ФО2 = ФОmin + ФОр., като получените точки на съответните 

показатели са получени, както следва: 

т.6.1 ФО2 = (ФОmin / ФОр)x100 => ФО2 = (26 800,00/34 500,00) x100 => ФО2 = 
(0,7768)x100 => ФО2 = 77,68 ТОЧКИ 

а) ФОmin – (е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, 

без ДДС)) = 26 800,00 лв. без ДДС  

б) ФОр – (е предложената от участника n цена (в лева, без ДДС)) = 34 500,00 лв. 

без ДДС 

в) ФО2 = 77,68ТОЧКИ*0,60ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО => ФО2 = 46,60 

т.7 При прилагане Методиката за оценка на офертите Комисията сформира комплексната 
оценка на разглеждания участник и го класира на ТРЕТО МЯСТО със следните ТОЧКИ: 

т.7.1 За  К2 = 56,64, който се получават по следната формула и показатели: 

т.7.2 К2 = TO2 + ФО2 => К2 = 10 + 46,64 => К2 = 56,64 

а) TO2 = 10 

б) ФО2 = 46,64 

 

XIX.1.3 ЗА „КОНСУЛТ 2000“ ООД: 

т.1 Документите представени от участника за съдържание и пълнота на офертата отговарят на 

предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са 

задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че участникът е 
ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и Комисията ще пристъпи към 

проверка на същата за обстоятелствата по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, относно съответствието 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

т.2 Офертата на разглеждания участник съответства на изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор поставени от Възложителя, които условия са задължителни в 

изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП 
офертата на разглежданият участник се допуска до проверка за съответствие с 

предварително обявените условия. 

т.3 Офертата на разглеждания участник отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101,     



 

ал. 5 от ЗОП при което следва, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП същата се допуска 
до разглеждане на Техническото предложение. 

т.4 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 

основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

Техническото предложение. 

т.5 При прилагане Методиката за оценка на офертите и оценката на параметрите от 

Техническото предложение на разглеждания участник, показател ТО1, като по този 

показател във връзка с поставените точки за ТОт се поставят 20 точки, като за 

индивидуална техническа оценка се получава, както следва TO3 = ((100*TOт)/40)*0,4 => 
TO3 = ((100*20)/40)*0,4 => TO3 = (2000/40)*0,4 => TO3 = (50)*0,4 => TO3 = 20 ТОЧКИ. 

т.6 При прилагане Методиката за оценка на офертите и оценката на Ценовото предложение 

на разглеждания участник, показател ФО3 = 51,04, които се изчислява при следните 
показатели и по формулата: ФО3 = ФОmin + ФОр., като получените точки на съответните 

показатели са получени, както следва: 

т.6.1 ФО3 = (ФОmin / ФОр)x100 => ФО3 = (26 800,00/31 500,00) x100 => ФО3 = 

(0,8508)x100 => ФО3 = 85,08 ТОЧКИ 

а) ФОmin – (е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, 

без ДДС)) = 26 800,00 лв. без ДДС  

б) ФОр – (е предложената от участника n цена (в лева, без ДДС)) = 31 500,00 лв. 

без ДДС 

в) ФО3 = 85,08ТОЧКИ*0,60ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО => ФО3 = 51,04 

т.7 При прилагане Методиката за оценка на офертите Комисията сформира комплексната 
оценка на разглеждания участник и го класира на ВТОРО МЯСТО със следните ТОЧКИ: 

т.7.1 За  К3 = 71,04, който се получават по следната формула и показатели: 

т.7.2 К3 = TO3 + ФО3 => К3 = 20 + 51,04 => К3 = 71,04 

а) TO3 = 20 

б) ФО3 = 51,04 

 

XIX.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

XIX.2.1 „НИПРОРУДА“ ООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 
Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 

участника не се отваря. 

 

XIX.2.2 „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 
Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 

участника не се отваря. 



 

 

XIX.2.3 ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД: 

т.1 Документите представени от участника за съдържание и пълнота на офертата отговарят на 

предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са 
задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че участникът е 

ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и Комисията ще пристъпи към 
проверка на същата за обстоятелствата по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, относно съответствието 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

т.2 Офертата на разглеждания участник съответства на изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор поставени от Възложителя, които условия са задължителни в 
изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП 

офертата на разглежданият участник се допуска до проверка за съответствие с 

предварително обявените условия. 

т.3 Офертата на разглеждания участник отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101,     

ал. 5 от ЗОП при което следва, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП същата се допуска 

до разглеждане на Техническото предложение. 

т.4 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че на 
основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП същата се допуска до оценка на параметрите от 

Техническото предложение. 

т.5 При прилагане Методиката за оценка на офертите и оценката на параметрите от 
Техническото предложение на разглеждания участник, показател ТО1, като по този 

показател във връзка с поставените точки за ТОт се поставят 20 точки, като за 

индивидуална техническа оценка се получава, както следва TO4 = ((100*TOт)/40)*0,4 => 

TO4 = ((100*20)/40)*0,4 => TO4 = (2000/40)*0,4 => TO4 = (50)*0,4 => TO4 = 20 ТОЧКИ. 

т.6 При прилагане Методиката за оценка на офертите и оценката на Ценовото предложение 

на разглеждания участник, показател ФО4 = 60, които се изчислява при следните 

показатели и по формулата: ФО4 = ФОmin + ФОр., като получените точки на съответните 
показатели са получени, както следва: 

т.6.1 ФО4 = (ФОmin / ФОр)x100 => ФО4 = (25 800,00/25 800,00) x100 => ФО4 = (1)x100 

=> ФО4 = 100 ТОЧКИ 

а) ФОmin – (е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, 

без ДДС)) = 25 800,00 лв. без ДДС  

б) ФОр – (е предложената от участника n цена (в лева, без ДДС)) = 25 800,00 лв. 

без ДДС 

в) ФО4 = 100ТОЧКИ*0,60ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО => ФО4 = 60 

т.7 При прилагане Методиката за оценка на офертите Комисията сформира комплексната 

оценка на разглеждания участник и го класира на ПЪРВО МЯСТО със следните ТОЧКИ: 

т.7.1 За  К4 = 80, който се получават по следната формула и показатели: 

т.7.2 К4 = TO4 + ФО4 => К4 = 20 + 60 => К4 = 80 

а) TO4 = 20 

б) ФО4 = 60 

 

XX НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1, Т. 9 ОТ ППЗОП КОМИСИЯТА ОТПРАВЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ 

НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК: 

 

XX.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 



 

 

XX.1.1 ПЪРВО МЯСТО 

т.1 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД със следните параметри: 

т.1.1 Предложената цена е: 26 800лв. без ДДС 

т.1.2 Срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка – 88 (осемдесет и 

осем) календарни дни 

 

XX.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

XX.2.1 ПЪРВО МЯСТО 

т.1 ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД със следните параметри: 

т.1.1 Предложената цена е: 25 800лв. без ДДС 

т.1.2 Срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка – 24 (двадесет и 

четири) календарни дни 

 

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП на 31.07.2018 г. Комисията представи Доклада от работата си, 

заедно с изготвените протоколи от заседанията за УТВЪРЖДАВАНЕ от Кмета на община Костенец. 

 

С уважение, 

 

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

Председател на комисията 

 

…………/П/………………….. 

(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 
инж. Валентин Райчов Терзийски 

Член на Комисията 

 

…………/П/………………… 

(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 
Виолетка Петрова Нейчева 

Член на Комисията 

 

 


