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ПРОТОКОЛ №1 
 

Днес, 17.12.2019 г., в 14:00 часа, в сградата на общинска администрация на община 
Божурище, бул. „Европа“ № 85 се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № 
РД - 434/17.12.2019 г., издадена от Ангел Бухларски – заместник кмет на Община Божурище, 
оправомощен със заповед № РД – 386/20.11.2019 г. на кмета на Община Божурище, за 
разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващата 
водоснабдителна система и изграждане на нова в кв. „Девети септември”, община 
Божурище – ІІІ-ти (последен) етап от „Реконструкция и рехабилитация на 
водопроводната мрежа в гр.Божурище”, открита с Решение № РД-400 от 25.11.2019 г. на 
Ангел Бухларски – заместник кмет на Община Божурище, оправомощен със заповед № РД – 
386/20.11.2019 г. на кмета на Община Божурище 

 
Председател: инж. Диляна Керемедчиева- Вълкова – гл. инженер, отдел „УПСИ“ 
Членове:  
1. инж. Стефан Ковачев – външен експерт; 
2. Пенка Славкова- старши специалист, отдел „УПСИ“; 
3. инж. Танко Танков –  старши инспектор, отдел „УПСИ“; 
4. Светослав Кръстев – юрисконсулт на Община Божурище. 
 
На заседанието на комисията присъстваха всички нейни членове. 
 
На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците, нито 

представители на средствата за масово осведомяване. 
 
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със Заповед № 

РД - 434/17.12.2019 г. за състава, правилата и сроковете за работа на комисията. 
В определения в документацията срок за получаване на оферти са получени 4 /четири/ 

оферти. Офертите са предадени на председателя на комисията с протокол по чл.48, ал. 6 от 
ППЗОП. Протоколът е подписан от предаващото лице и от председателя на комисията. 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 
Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, както и че към 
момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за 
подаване на оферти не са регистрирани чакащи лица. Приемането на офертите е регистрирано 
в регистъра при Община Божурище, като върху опаковките са отбелязани входящ номер, 
датата и часа на получаването. Офертите са представени в запечатани, непрозрачни пликове и 
с ненарушена цялост. Върху пликовете участниците са посочили необходимата информация, 
изискуема от Възложителя и чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. 

 
Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на 

подадените оферти, а именно: 
1. Консорциум „Прогрес 2019“ – Входящ номер – O-26/16.12.2019 г. – 10:40 ч.; 
2. „Хидростроителство“ ООД – Входящ номер – O-28/16.12.2019 г. – 13:10 ч.; 
3. „Мега Хидрострой“ ЕООД – Входящ номер – O- 32/16.12.2019 г. – 14:30 ч.; 
4. „Хоус Мейдинг“ ООД – Входящ номер –  O- 34/16.12.2019 г. – 15:38 ч.; 
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След като се запознаха с протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП и описаните в него 
участници, членовете на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на 
чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки. Нито един от членовете на комисията не си 
направи самоотвод. 

 
Комисията пристъпи към отварянето на опаковките по реда на постъпване на офертите, 

съгласно входящия регистър и проверка на съдържанието им. При отварянето на офертите, 
комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от 
ППЗОП. 

 
1. Консорциум „Прогрес 2019“ – Входящ номер – O- 26/16.12.2019 г. – 10:40 ч. 

 
Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. Председателят на Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и 
оповестяване на съдържанието й. Констатира се наличието на отделен запечатан плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на Комисията оповести съдържанието 
на опаковката на участника. Трима от членовете на комисията подписаха плика „Предлагани 
ценови параметри“, както и всяка страница от техническото предложение на участника.  

2. „Хидростроителство“ ООД – Входящ номер – O- 28/16.12.2019 г. – 13:10 ч. 
 
Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. Председателят на Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и 
оповестяване на съдържанието й. Констатира се наличието на отделен запечатан плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на Комисията оповести съдържанието 
на опаковката на участника. Трима от членовете на комисията подписаха плика „Предлагани 
ценови параметри“, както и всяка страница от техническото предложение на участника.  

 
3. „Мега Хидрострой“ ЕООД – Входящ номер –  O- 32/16.12.2019 г. – 14:30 ч.; 

 
Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. Председателят на Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и 
оповестяване на съдържанието й. Констатира се наличието на отделен запечатан плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на Комисията оповести съдържанието 
на опаковката на участника. Трима от членовете на комисията подписаха плика „Предлагани 
ценови параметри“, както и всяка страница от техническото предложение на участника.  

 
4. „Хоус Мейдинг“ ООД – Входящ номер –  O- 34/16.12.2019 г. – 15:38 ч. 

 
Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. Председателят на Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и 
оповестяване на съдържанието й. Констатира се наличието на отделен запечатан плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на Комисията оповести съдържанието 
на опаковката на участника. Трима от членовете на комисията подписаха плика „Предлагани 
ценови параметри“, както и всяка страница от техническото предложение на участника.  

 
С приключване на описаните действия публичното заседание на комисията завърши. 

Председателят на Комисията насрочи закрито заседание на 06.01.2020 г. от 10.00 ч. 
На 06.01.2020 г. в 10.00 ч. Комисията в пълен състав, продължи своята дейност по 

разглеждане по същество на представените в опаковките документи от участниците, 
изразяващо се в проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор поставени от Възложителя.  
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1. Разглеждане на представените документи от участника Консорциум „Прогрес 2019“  
 
Участникът е представил надлежно изготвени документи - Опис на представените 

документи, и 3 бр. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – по един 
за всеки от участниците и за обединението, в електронен вид, цифрово подписани и 
приложени на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, 
във формат, който не позволява редактиране на съдържанието. 

Участникът е представил допълнително споразумение и споразумение за създаване на 
консорциум между „Балкански“ ООД и „РК Груп“ ЕООД, което отговаря на изискванията на 
Възложителя в утвърдената документация. В представеното споразумение са разписани: 

- разпределение на дейностите на дейностите и отговорностите между ; 
- задължение да останат в консорциума до изпълнение на предмета на поръчката;  
- не се допускат промени в състава на консорциума след подаване на офертата; 
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на консорциума. 
 
Представеният ЕЕДОП от участника „Консорциум „Прогрес 2019“ отговаря на 

изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор и на условията и 
изискванията на утвърдената документация за участие. 

 
Представеният ЕЕДОП от участника в обединението „Балкански“ ООД отговаря на 

изискванията на възложителя. 
 
Представеният ЕЕДОП от участника в обединението „РК Груп“ ЕООД отговаря на 

изискванията на възложителя. 
 
2. Разглеждане на представените документи от участника „Хидростроителство“ ООД 
 
Участникът е представил надлежно изготвени документи – Опис на представените 

документи, и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП в електронен вид, 
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 
участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на съдържанието. 

Представеният ЕЕДОП от участника „Хидростроителство“ ООД отговаря на изискванията 
на възложителя за лично състояние и критерии за подбор и на условията и изискванията на 
утвърдената документация за участие. 

 
3. Разглеждане на представените документи от участника „Мега Хидрострой“ ЕООД 
 
Участникът е представил надлежно изготвени документи - Опис на представените 

документи и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен 
вид, цифрово подписан, на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 
процедурата, във формат, който не позволява редактиране на съдържанието им. 

Представеният ЕЕДОП от участника съдържа следните непълноти и несъответствия: 
- В Част IV: Критерии за подбор, раздел  В: Технически и професионални способности, 

за експерт Координатор по безопасност и здраве не е изрично посочено, че специфичният му 
опит е именно от участие на подобна позиция в изпълнението на обект за изграждане и/или 
реконструкция на водопроводни мрежи и/или водоснабдителни системи, каквото е 
изискването на Възложителя в т. 3.3.2. от т. 3 – Критерии за подбор от утвърдената 
документация за участие в процедурата и т. III.1.3 от Обявлението за обществена поръчка. 

 
Комисията указва на участника, че в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на 

настоящия протокол, може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи 
които съдържат променена и/или допълнителна информация. Съгласно чл. 104, ал. 4 от ЗОП, 
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при констатирани липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, свързана с 
критериите за подбор или изискванията към личното състояние на участниците, участниците 
могат да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената 
информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства настъпили след крайния срок за подаване на оферти. 

 

4. Разглеждане на представените документи от участника „Хоус Мейдинг“ ООД; 
 
Участникът е представил надлежно изготвени документи - Опис на представените 

документи и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид, 
цифрово подписан, на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 
процедурата, във формат, който не позволява редактиране на съдържанието им. 

Представеният ЕЕДОП от участника съдържа следните непълноти и несъответствия: 
- В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, за 

експерт инженер по част ВиК няма посочен общ професионален опит,  каквото е изискването 
на Възложителя в т. 3.3.2. от т. 3 – Критерии за подбор от утвърдената документация за 
участие в процедурата и т. III.1.3 от Обявлението за обществена поръчка; 

 - В Част IV: Критерии за подбор, раздел  В: Технически и професионални способности, за 
експерт инженер по част Геодезия няма посочен общ професионален опит, каквото е 
изискването на Възложителя в т. 3.3.2. от т. 3 – Критерии за подбор от утвърдената 
документация за участие в процедурата и т. III.1.3 от Обявлението за обществена поръчка; 

- В Част IV: Критерии за подбор, раздел  В: Технически и професионални способности, за 
експерт Координатор по безопасност и здраве е посочено лице с професионална 
квалификация и образователно-квалификационна степен - магистър по икономика, и не е 
посочен общ професионален опит. Изискването на Възложителя в т. 3.3.2. от т. 3 – Критерии 
за подбор от утвърдената документация за участие в процедурата и т. III.1.3 от Обявлението 
за обществена поръчка е Координатор по безопасност и здраве да притежава професионална 
квалификация строителен инженер или професионална квалификация строителен техник и 
общ професионален опит: 1 година. 

- в Част ІV, Раздел Г, първи ред, участникът не е посочил обхвата на декларираните 2 бр. 
сертификати за внедрена система за управление на качеството и за внедрена система за 
управление на околната среда, съгласно изискването на Възложителя в т. 3.3.2. от т. 3 – 
Критерии за подбор от утвърдената документация за участие в процедурата и т. III.1.3 от 
Обявлението за обществена поръчка. 

Комисията указва на участника, че в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на 
настоящия протокол, може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи 
които съдържат променена и/или допълнителна информация. Съгласно чл. 104, ал. 4 от ЗОП, 
при констатирани липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, свързана с 
критериите за подбор или изискванията към личното състояние на участниците, участниците 
могат да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената 
информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства настъпили след крайния срок за подаване на оферти. 

Комисията констатира, че е изтекъл срока на валидност на офертите на участниците и с 
писмо на Възложителя до всеки един от четиримата участници в процедурата, участниците 
бяха приканени да потвърдят валидността на офертите си за срок от 120 дни от получаване на 
потвърждението. Всички участници потвърдиха валидността на своите оферти. 

 
С описаните по-горе действия, работата на комисията по първоначално разглеждане на 

документите за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от 
офертите на участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи. 

Водени от изложеното по-горе, комисията единодушно Р Е Ш И:  
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I. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 и 9 от ППЗОП настоящият протокол, 
съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, включително установяването на наличие на липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически 
грешки, да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача.  

 
II. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП се изисква от 

участниците в процедурата, по отношение на които е констатирано липса, непълнота и/или 
несъответствие на информацията, вкл. нередовности или фактически грешки, да представят 
на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или 
друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена и/или допълнена информация, 
индивидуализирана по-горе по отношение на всеки отделен участник съобразно направените 
констатации, както и да пояснят представената информация, в срок до 5 /пет/ работни дни, 
считано от датата на получаване на настоящия протокол. Когато промените се отнасят до 
обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, новият Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) може да бъде подписан от едно от 
лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 
и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай 
че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства 
по отношение на останалите задължени лица. Допълнително предоставената информация 
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 
получаване на оферти.  

 
Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците с придружително 

писмо във вида съгласно изискванията на документацията за участие. Участниците могат да 
изпратят документите и чрез препоръчано писмо или куриерска служба, при което разходите 
са за тяхна сметка, като съобразят крайния срок за постъпване на документите при 
възложителя.  

 
Настоящият протокол е изготвен на 16.04.2020 г. 
Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано. 
 

Комисия:  

Председател:  инж. Диляна Керемедчиева- Вълкова – ................................... 

Членове:  

инж. Стефан Ковачев - .........................................; 

 

Пенка Славкова-  .................................................; 

 

инж. Танко Танков – ................................................; 

 

Светослав Кръстев – ............................................... 
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