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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1.1 

към  ПРОТОКОЛ № 1.1 от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-1/06. 01. 2020 г. на зам-кмета  на  община 
Божурище (оправомощен със Заповед № РД-386/20. 11. 2019 г. на кмета на община Божурище) за провеждане на процедура 
чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „Изпълнение на СМР на обект : 

Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък  км 0+182.23 – км 1+800.22)“, открита с 
Решение № РД-422 от дата 10. 12. 2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

 с уникален номер: 00171-2019-0008 
 

Съгласно раздел V „УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ“, т. 10 „Съдържание на офертата“ и т.11 „Подготовка и 
подаване на офертата“, от публикуваната документация за поръчката, е необходимо офертата да съдържа следните документи : 
1. Опис на представените документи, в свободен формат; 
2. еЕЕДОП на електронен носител , по предоставения образец № 1, подписан с ел подпис от всички задължени лица; 
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност-в случай на приложимост; 
4. Заверено, от участника копие, на документ за създаване на обединението (когато е приложимо); 
5. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, съдържащо : 

5.1 Предложение за изпълнение на поръчката , по предоставения образец № 2  с приложени към него : „Предложение за 
цялостен подход за изпълнение“ и линеен график с диаграма на работната ръка и механизацията; 

5.2 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по предоставения образец № 3; 
Необходимо е посочените  документи по т. 5.1 и 5.2 да се представят на хартиен и електронен носител. 

6. Запечатан, отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
 
Комисията извърши проверка за изискуемото съдържание на офертата, на всеки от участниците, по реда на входиране на 

офертите, като резултатите са отразени подробно по-долу : 
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1. Участник № 1 „Грома Холд“ ЕООД с. Бело поле, общ. Благоевград с оферта вх. № 0-1 от 02. 01. 2020 в 11,21 часа : 
 

№ Изискуем документ Представено от участника  
1 Опис на представените документи  Представено, в оригинал, с подпис от управителя и положен 

печат на дружеството 
2 еЕЕДОП на електронен носител образец № 1; 

 
Представено на CD 

3 Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност  

нп 

4 Документ за създаване на обединение  нп 
5 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, съдържащо :  
5.1 Предложение за изпълнение на поръчката , по образец № 2  

с приложени : 
Представено, в оригинал, с подпис от управителя и положен 
печат на дружеството 

 Предложение за цялостен подход за изпълнение  представено 
 линеен график с диаграма на работната ръка и 

механизацията; 
представено 

5.2 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- 
образец № 3 

Представено, в оригинал, с подпис от управителя и положен 
печат на дружеството 

6 Плик „Предлагани ценови параметри“ Представен е непрозрачен запечатан плик с изискуемия 
надпис 

 В офертата на участника са представени всички изискуеми документи. Установява се пълно съответствие между 
представените, от участника, документи и описа.  

 
2. Участник № 2 „ТЕРАГРУП СОФИЯ“ ЕООД гр. София с оферта вх. № 0-2 от 02. 01. 2020 в 13,45 часа : 

№ Изискуем документ Представено от участника  
1 Опис на представените документи  Представено, в оригинал, с подпис от управителя и положен 

печат на дружеството 
2 еЕЕДОП на електронен носител образец № 1; Представено на CD 
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3 Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност  
нп 

4 Документ за създаване на обединение  нп 
5 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, съдържащо :  
5.1 Предложение за изпълнение на поръчката , по образец № 2  

с приложени : 
Представено, в оригинал, с подпис от управителя и положен 
печат на дружеството 

 Предложение за цялостен подход за изпълнение  представено 
 линеен график с диаграма на работната ръка и 

механизацията; 
представено 

5.2 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- 
образец № 3 

Представено, в оригинал, с подпис от управителя и положен 
печат на дружеството 

6 Плик „Предлагани ценови параметри“ Представен е непрозрачен запечатан плик с изискуемия 
надпис 

 В офертата на участника са представени всички изискуеми документи. Установява се пълно съответствие между 
представените, от участника, документи и описа.  

 
3. Участник № 3 Обединение „ЕВРОПА“ гр. София с оферта вх. № 0-3 от 03. 01. 2020 в 09,21 часа : 

№ Изискуем документ Представено от участника  
1 Опис на представените документи  Представено, в оригинал, с подпис от представляващия 

обединението 
2 еЕЕДОП на електронен носител образец № 1; 

 
Представено на CD – 3 бр еЕЕДОП : за обединението и за 
всеки от участниците в него. 

3 Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност  

нп 

4 Документ за създаване на обединение  Представено е в оригинал 
5 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, съдържащо :  
5.1 Предложение за изпълнение на поръчката , по образец № 2  Представено, в оригинал, с подпис от представляващия 
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с приложени : обединението 
 Предложение за цялостен подход за изпълнение  представено 
 линеен график с диаграма на работната ръка и 

механизацията; 
представено 

5.2 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- 
образец № 3 

Представени в оригинал- 3 броя декларации, с подпис от 
веки от управителите на двамата участника в обединението и 
от представляващия обединението 

6 Плик „Предлагани ценови параметри“ Представен е непрозрачен запечатан плик с изискуемия 
надпис 

 В офертата на участника са представени всички изискуеми документи. Установява се пълно съответствие между 
представените, от участника, документи и описа.  

 
4. Участник № 4 „МИКРА-КМ“ ЕООД гр. Ботевград с оферта вх. № 0-4 от 03. 01. 2020 в 13,07 часа :: 

№ Изискуем документ Представено от участника  
1 Опис на представените документи  Представено, в оригинал, с подпис от управителя и положен 

печат на дружеството 
2 еЕЕДОП на електронен носител образец № 1; 

 
Представено на CD 

3 Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност  

нп 

4 Документ за създаване на обединение  нп 
5 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, съдържащо :  
5.1 Предложение за изпълнение на поръчката , по образец № 2  

с приложени : 
Представено, в оригинал, с подпис от управителя и положен 
печат на дружеството 

 Предложение за цялостен подход за изпълнение  представено 
 линеен график с диаграма на работната ръка и 

механизацията; 
представено 

5.2 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

Представено, в оригинал, с подпис от управителя и положен 
печат на дружеството 
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околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- 
образец № 3 

6 Плик „Предлагани ценови параметри“ Представен е непрозрачен запечатан плик с изискуемия 
надпис 

 В офертата на участника са представени всички изискуеми документи. Установява се пълно съответствие между 
представените, от участника, документи и описа.  

ПОДПИСАЛИ  : 

Председател: адв. Н. Пеева  ………………………….. 

Членове: 

1. инж. Н. Желязкова  ……………….. 2. инж. Д. Керемедчиева…………………….

3. П. Славкова ………………………… 4. С. Кръстев………………………………..
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