
ПРОТОКОЛ  № 2 
(за разглеждане на допълнително представени от участниците документи в обществена 

поръчка – публично състезание по реда на ЗОП) 

 

  Днес, 14.11.2019 г., на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), се състави настоящият протокол за проведени 

заседания от дейността на комисия, назначена със Заповед №РД-04-474/17.10.2019 г. на 

Кмета на Община Костенец за извършване на подбор на участниците, разглеждане, 

оценка и класиране на постъпилите оферти, подадени за участие в публично състезание 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор, КБЗ, изготвяне 

на технически паспорт и окончателен доклад на обект: „Реконструкция на уличен 

водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и 

бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“. Процедурата е открита с решение    

№РД-04-421 от дата 25.09.2019 г. на Кмета на Община Костенец, УИН в РОП на 

поръчката 00484-2019-0008. 

 

Състав на комисията: 

Председател:  
Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец, квалификация: 

правоспособен юрист;        

Членове: 

1. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител“;  

2. инж. Евгения Чомпалова - външен експерт, вписан в списък по чл. 229, ал. 1, 

т. 17 от ЗОП,  с уникален №1137. 

 

Комисията се събра в пълен състав, съгласно посоченото в Заповед №РД-04-474 

от 17.10.2019 г. на Кмета на Община Костенец, на закрито заседание по реда, определен 

в чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, на 14.11.2019 г. в 09.00 часа, в стая в сградата на Община 

Костенец. 

 

Комисията установи, че участниците са надлежно уведомени за констатираните с 

протокол №1/29.10.2019 г. за непълноти и несъответствия на информацията в офертите 

им. Протоколът е публикуван в профила на купувача и е изпратен на всички участници 

на 31.10.2019 г. 

 

На свое предходно заседание Комисията установи несъответствие или липса на 

информация по отношение на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и чл. 9 от ППЗОП, състави 

Протокол №1/29.10.2019 г. (Протокол № 1), в който подробно са описани констатациите, 

определен е срок за представяне на допълнителните документи и протоколът е 

публикуван на Профила на купувача на Възложителя и изпратен на участниците в 

процедурата. В определения от комисията срок от 5 (пет) работни дни от получаването 

на протокола,  участниците са представили допълнителни документи.  

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 ППЗОП, комисията пристъпи към 

разглеждане на допълнително представените от участниците документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. 

 

I. Резултати от разглеждането на допълнително представените документи и 

информация към офертите на участниците 

 



1. Участник № 1 „Стройконтрол – П“ ООД, ЕИК 204353964 

В офертата на участника са установени несъответствия с изискванията на 

Възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 01.11.2019 г., 

съгласно представена обратна разписка. В законоустановения срок участникът не е 

представил допълнителни документи, с които да отстрани констатираните липси, 

непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор. 

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши да предложи на 

Възложителя участникът „Стройконтрол – П“ ООД, да бъде отстранен и да не се 

допуска до по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, на основание чл. 107, т. 1 предложение първо от ЗОП, във връзка с чл. 56, 

ал. 1 от ППЗОП, тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор и не 

изпълнява условията, посочени в документацията за участие. 

 

2. Участник № 2 „Пи Ес Консулт“ ЕООД, ЕИК 175447525 

В офертата на участника са установени несъответствия с изискванията на 

Възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 01.11.2019 г., 

съгласно представена обратна разписка. В законоустановения срок, с писмо с входящ 

№92-П-45/05.11.2019 г., участникът е представил допълнителни документи. Комисията, 

след като отвори и разгледа обстойно и внимателно представените от участника 

допълнителни документи, констатира, че с допълнително представените по реда на    

чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи, участникът е отстранил констатираните с Протокол    

№ 1 липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор. Участникът е представил нов ЕЕДОП с коректно попълнена 

информация в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: СХЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ, като е представил 

наличие на сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 

№QMS/191200/BG/R с обхват Оценяване на съответствие на инвестиционни проекти и 

упражняване на строителен надзор на обекти от I до IV категория. Дата на 

първоначална сертификация: 26.04.2010 г. Срок на валидност: 25.06.2020 г. Издаден от 

CSB Ltd.  

С оглед на горното, Комисията, на основание аргумент на противното от 

разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП ДОПУСКА до следващия етап на 

разглеждане офертата на участника „Пи Ес Консулт“ ЕООД, ЕИК 175447525, 

поради наличието на съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

3. Участник № 4 „Трансконсулт - БГ“ ООД, ЕИК 130365924 

В офертата на участника са установени несъответствия с изискванията на 

Възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 01.11.2019 г., 

съгласно представена обратна разписка. В законоустановения срок, с писмо с входящ 

№92-Т-50/07.11.2019 г., участникът е представил допълнителни документи. Комисията, 

след като отвори и разгледа обстойно и внимателно представените от участника 

допълнителни документи, констатира, че с допълнително представените по реда на    

чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи участникът не е отстранил констатираните с Протокол 

№ 1 липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор.  

3.1. Участникът е представил нов ЕЕДОП, изготвен по одобрения образец от 

възложителя; 



3.2. Участникът е представил ЕЕДОП на третото лице „Пътни строежи 2001“ 

АД, който е надлежно цифрово подписан от управителите му. Третото лице ще 

предостави собствени ресурси при изпълнението - акредитирана строителна 

лаборатория от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация". Няма 

информация за минималения обхват на лабораторията - изпитване на асфалтови смеси, 

положени и уплътнени асфалтови пластове, строителни почви, пътни настилки, вземане 

на проби (извадки) от асфалтови смеси, положени и уплътнени асфалтови пластове, 

строителни почви. 

3.3. В представения нов ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: 

ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле: „За поръчки за услуги: 

извършени услуги от конкретния вид“ участникът е декларирал същата услуга за 

изпълнена, представил е заверено копие на документ, удостоверяващ изпълнението на 

посочената услуга – Разрешение за ползване на обекта с № СТ-05-803/11.07.2017 г., в 

което се цитира, че е упражняван строителен надзор от „Трансконсулт - БГ“ ООД. 

3.4. В новия ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, поле: „Образователна и професионална 

квалификация“ участникът е декларирал, че разполага със същия експертно-технически 

състав за изпълнение на услугата. Експертите по част „Пътна“ и  част „ВиК“ не 

отговарят на изискването за опит на възложителя. За тях са декларирани 4 обекта, 3 от 

които не са обект - улица с прилежащ водопровод. 

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши да предложи на 

Възложителя участникът „Трансконсулт - БГ“ ООД, ЕИК 130365924, да бъде 

отстранен и да не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка, на основание чл. 107, т. 1 предложение първо от ЗОП, във 

връзка с чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, тъй като не отговаря на поставените критерии за 

подбор и не изпълнява условията, посочени в документацията за участие. 

 

4. Участник № 5 „Стройнадзор – НСН“ ООД, ЕИК 130111737 

В офертата на участника са установени несъответствия с изискванията на 

Възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 04.11.2019 г., 

съгласно представена обратна разписка. В законоустановения срок участникът не е 

представил допълнителни документи, с които да отстрани констатираните липси, 

непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор. 

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши да предложи на 

Възложителя участникът „Стройнадзор – НСН“ ООД, ЕИК 130111737, да бъде 

отстранен и да не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка, на основание чл. 107, т. 1 предложение първо от ЗОП, във 

връзка с чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, тъй като не отговаря на поставените критерии за 

подбор и не изпълнява условията, посочени в документацията за участие. 

 

5. Участник № 6 Обединение „Рубикон – ИТСИ“ 

5.1. Рубикон инженеринг АД, ЕИК 203068713 - съдружник 

5.2. Институт по транспортно строителство и инфраструктура“ ООД,             

ЕИК 202117100 - съдружник 

В офертата на участника са установени несъответствия с изискванията на 

Възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 04.11.2019 г., 

съгласно представена обратна разписка. В законоустановения срок, с писмо с входящ 

№92-О-272/08.11.2019 г., участникът е представил допълнителни документи. 

Комисията, след като отвори и разгледа обстойно и внимателно представените от 

участника допълнителни документи, констатира, че с допълнително представените по 



реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи участникът е отстранил констатираните с 

Протокол № 1 липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор.  

5.1. Относно първата констатация на комисията, участникът е представил копие 

на Договор за съвместна дейност от 27.06.2013 г., видно от който „Рубикон 

Инженеринг“ АД е изпълнявал дейности по строителен надзор по време на 

строителството на декларирания обект: „България - Пловдив“ включително Етап 4: 

“Реконструкция на общински път PDV 1251” /IV клас/“. За този обект е представено и 

копие на удостоверение за добро изпълнение от ДП „НКЖИ“ с дата 13.06.2018 г., видно 

Етап IV от услугата е включвал Реконструкция на общински път PDV 1251 с 

разрешение за ползване от 24.03.2017 г. 

5.2. За отстраняване на недостатъка по втората констатация на комисията, 

участникът е представил копие на удостоверение за добро изпълнение от Община 

Свиленград, видно от което обектът на строителството е бил паметник на културата с 

национално значение, предназначен след завършването на обекта за преминаване на 

пешеходци, велосипедисти и хора с увреждания. 

С оглед на горното Комисията, на основание аргумент на противното от 

разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП ДОПУСКА до следващия етап на 

разглеждане офертата на участника Обединение „Рубикон – ИТСИ“, поради 

наличието на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

 

6. Участник № 7 „Градиакт Консулт“ ООД, ЕИК 121748902 

В офертата на участника са установени несъответствия с изискванията на 

Възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 01.11.2019 г., 

съгласно представена обратна разписка. В законоустановения срок участникът не е 

представил допълнителни документи, с които да отстрани констатираните липси, 

непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор. 

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши да предложи на 

Възложителя участникът „Градиакт Консулт“ ООД, ЕИК 121748902, да бъде 

отстранен и да не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка, на основание чл. 107, т. 1 предложение първо от ЗОП, във 

връзка с чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, тъй като не отговаря на поставените критерии за 

подбор и не изпълнява условията, посочени в документацията за участие. 

 

 Комисията представя следната конфигурация на допуснати и недопуснати 

участници в първия етап на процедурата: 

№ 
Наименование на 

участника 
Допуснат/Недопуснат - Основания 

1. „Стройконтрол – П“ 

ООД 

Чл. 107, т. 1, пр. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от 

ППЗОП: Участникът не доказва съответствие с критериите 
за подбор, посочени в документацията за участие и 

Обявлението за поръчка, тъй като не е отстранил 

констатираните с протокол № 1 липси, непълноти или 
несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за 
подбор. 

2. „Пи Ес Консулт“ ЕООД Допуснат 



№ 
Наименование на 

участника 
Допуснат/Недопуснат - Основания 

3. 
„Контпас“ ООД Допуснат 

4. „Трансконсулт - БГ“ 

ООД 

Чл. 107, т. 1, пр. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от 
ППЗОП: Участникът не доказва съответствие с критериите 

за подбор, посочени в документацията за участие и 

Обявлението за поръчка, тъй като не е отстранил 
констатираните с протокол № 1 липси, непълноти или 

несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за 
подбор. 

5. „Стройнадзор – НСН“ 

ООД 

 

Чл. 107, т. 1, пр. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от 

ППЗОП: Участникът не доказва съответствие с критериите 
за подбор, посочени в документацията за участие и 

Обявлението за поръчка, тъй като не е отстранил 

констатираните с протокол № 1 липси, непълноти или 

несъответствие на информацията, включително нередовност 
или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор. 

6. Обединение „Рубикон – 

ИТСИ“ 
Допуснат 

7. „Градиакт Консулт“ 

ООД 

Чл. 107, т. 1, пр. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от 

ППЗОП: Участникът не доказва съответствие с критериите 

за подбор, посочени в документацията за участие и 
Обявлението за поръчка, тъй като не е отстранил 

констатираните с протокол № 1 липси, непълноти или 

несъответствие на информацията, включително нередовност 
или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор. 

С извършване на горните действия председателят на комисията закри 

заседанието и обяви, че следващото заседание ще се проведе на 09.12.2019 г. от       

09.00 часа в сградата на Община Костенец, когато ще бъдат разглеждани и проверени на 

техническите предложения на допуснатите участници, за съответствието им с 

предварително обявените условия и изисквания на възложителя, посочени в 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

Документите, свързани с обществената поръчка, включително пликовете с 

офертите на участниците, се оставиха на съхранение в съответствие с указаното в 

Заповед №РД-04-474/17.10.2019 г. на Кмета на Община Костенец за извършване на 

подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, 

подадени за участие в публично състезание за възлагане на обществената поръчка. 

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 

04.12.2019 г. в 15.00 часа. 

 

КОМИСИЯ: 

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

Членове: 

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

 

2. инж. Евгения Чомпалова ....../П/................. 
   (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 


