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П Р О Т О К О Л № 1 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № З-573/03.12.2018 г. на Кмета на 

Община Гурково със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществената 

поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за 

подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, 

община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” 
- № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община 

Гурково”; 

- № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. 

Гурково- първи етап”. 

Днес, 03.12.2018 г. (понеделник), на основание Раздел VIII - Действия на комисията 

при разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от ППЗОП, 

Комисията, назначена със Заповед № З-573/03.12.2018 на Kмета на Община Гурково, в състав: 

Председател: адв. И.Г. –  юрист на община Гурково; 

 

Членове: 

1) инж. Д.К.- външен експерт, номер ВЕ-110 от списъка по чл. 229, ал.1, т.17 от ЗОП, 

строителен инженер; 

2) Д.К.- старши специалист „Обществени поръчки и инвестиционни дейности”; 

3) С.С.- гл. специалист „Капитално строителство”; 

4) Р.П.- ст. счетоводител; 

Комисията се събра в 11:00 часа в сградата на Община Гурково - Заседателна зала, за да 

отвори, разгледа и оцени получените оферти за участие в обществената поръчка чрез открота 

процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за подобряване на 

водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, 

област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” 

- № 1: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Конаре, община 

Гурково”; 

- № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. 

Гурково- първи етап”. 

Получените оферти се предадоха на председателя на комисията с протокол, съставен на 

основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Председателят и членовете на комисията се запознаха със съдържанието на протокола, 

след което подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Председателят информира членовете на комисията, че процедурата е открита с 

Решение № З-483/19.10.2018 г. на Кмета на община Гурково. Преписката за обществената 

поръчка е вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 00694-2018-0011. 

В срока за подаване на оферти за участие в обществената поръчка чрез открита 

процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за подобряване на 

водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, 

област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” са подадени 6 

(шест) оферти, съгласно представения Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, неразделна част 

ОБЩИНА ГУРКОВО 
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от настоящия протокол. 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника Оферта /вх.№, дата, час/ Обособена позиция 

1. „ВВМ Гурково 2018” ДЗЗД К-2846/28.11.2018 г., 14:06 часа Обособена позиция  

№ 2 

2. „ВиК- Строй Гурково 2018” 

ДЗЗД 

К-2847/ 28.11.2018 г., 15:13 часа Обособена позиция  

№ 1 и 2 

3. „Булстрой Груп” ЕООД К-2849/ 28.11.2018 г., 15:44 часа Обособена позиция  

№ 1 и 2 

4. „ПСГ” АД К-2850/ 28.11.2018 г., 16:08 часа Обособена позиция  

№ 2 

5. „ПСГ- Адис” ДЗЗД К-2851/ 28.11.2018 г., 16:10 часа Обособена позиция  

№ 1 

6. „ДК- Инфра” ООД К-2853/28.11.2018 г., 16:53 часа Обособена позиция  

№ 1 и 2 

 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците 

подали оферти, видно от Регистъра на подадените оферти, присъстващи на отварянето на 

офертите, неразделна част от настоящия протокол. 

След като констатира, че представените оферти са редовно приети и съхранени, 

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното 

постъпване, като председателят обяви тяхното съдържание, както следва: 

1. Участник № 1 - „ВВМ Гурково 2018“ ДЗЗД, с вх. № К-2846/28.11.2018 г, 14:06 часа 

е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 

39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособена позиция № 2, опис на представените документи, както 

и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

2.  Участник № 2 - ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“, с вх. № К-2847/ 

28.11.2018 г., 15:13 часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, 

съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособени позиции № № 1 и 2, 

опис на представените документи, както и два отделени непрозрачни плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №2. 

 

3. Участник № 3 - „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД, с вх. № К-2849/ 28.11.2018 г., 15:44 

часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособени позиции № № 1 и 2, опис на представените 

документи, както и два отделени непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №2. 
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4. Участник № 4 - „ПСГ“ АД, с вх. № К-2850/ 28.11.2018 г., 16:08 часа е представил 

офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 

3 от ППЗОП за обособена позиция № 2, опис на представените документи, както и отделен 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

5. Участник № 5 - ПСГ АДИС ДЗЗД, с вх. № К-2851/ 28.11.2018 г., 16:10 часа е 

представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 

39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособена позиция № 1, опис на представените документи, както 

и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

6. Участник № 6 - „ДК ИНФРА“ ООД, с вх. № К-2853/28.11.2018 г., 16:53 часа е 

представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 

39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за обособени позиции № № 1 и 2, опис на представените 

документи, както и два отделени непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №2. 

 

След извършване на горепосочените действия, председателят на комисията закри 

публичното заседание. 

Комисията продължи работата си на закрито заседание, като разгледа документите по чл. 

39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

1. Участник № 1 - „ВВМ Гурково 2018“ ДЗЗД е представил: 

1.1 За обособена позиция № 2: 

1.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1; 

1.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на „ВВМ Гурково 2018“ ДЗЗД 

1.1.3. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на „ПСТ Груп“ ЕАД 

1.1.4. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на „СЕТ Къмпани” АД; 

1.1.5. Договор за създаване на обединение; 

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че двата ЕЕДОП-а 

на участниците в обединението са подадени от надлежните, съгласно чл.40, ал.2, т.4 от 

ППЗОП, лица. ЕЕДОП-ът на участника в Обособена позиция № 2 - „ВВМ Гурково 2018“ ДЗЗД 

е подписан от надлежното съгласно договора за създаване на обединение лице, а именно – 

представляващия обединението. За да се увери в достоверността на положените електронни 

подписи, комисията извърши справка чрез услугата „проверка на е-документи“ на сайта на 

доставчика на електронни подписи „B-trust“.  

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания, както следва: 

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност: 
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Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, 

в която попада обекта на поръчката ІV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Участникът е 

декларирал, че регистрация в Централния професионален регистър има съдружникът „ПСТ 

Груп“ ЕАД, който ще изпълнява всички дейности, включени в предмета на обществената 

поръчка, а именно IV-та група, строежи от 1-ва до 4-та категория. Комисията извърши 

проверка в електронния регистър на сайта на Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) и установи истинността на заявените от участника данни. Удостоверението 

за вписване е с валидност до 30.09.2019г.. 

Икономическо и финансово състояние: 

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на 

лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други 

участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 

бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, 

покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Участникът е декларирал че застрахователната сума по застрахователна полица на съдружника 

в обединението „ПСТ Груп“ ЕАД за риска „професионална отговорност“ възлиза на стойност 3 

000 000 лв., като полицата е със срок  на валидност до 31.12.2018г.. 

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., 

в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален 

общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) лева без 

ДДС за обособената позиция, за която участва. Участникът е декларирал общ оборот 

последните три приключили финансови години на съдружника в обединението „ПСТ Груп“ 

ЕАД в размер на 316 824 000 лв.. 

Изисквания за технически и професионални способности: 

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 

следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с 

предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в 

линейни метри за Обособена позиция № 2 с обща линейност не по-малко от 2 500 линейни 

метра. Участникът е декларирал 1 (един брой) изпълнен договор през последните пет години 

от съдружника в обединението „ПСТ Груп“ ЕАД – интегриран проект за управление на 

питейни и отпадъчни води, включващ изпълнение на СМР с дължина на изградената 

водопроводна мрежа 9 440,46 м., като Комисията приема, че така декларираният опит е сходен 

с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно извършване на строителни дейности 

по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на 

водопроводна мрежа, ведно с посочената в документацията минимално изискуема линейност. 

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители. 

След задълбочен анализ на ЕЕДОП-те на двамата участници в обединението, както и 

ЕЕДОП-ът на „ВВМ Гурково 2018“ ДЗЗД и видно от приложените към настоящия протокол 

справки, Комисията установи, че информацията в представените ЕЕДОП-и и документи, 

отговарят напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя.  

На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното: 

 

РЕШЕНИЕ №1: 

Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 1 - „ВВМ 

Гурково 2018“ ДЗЗД по обособена позиция № 2. 
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2. Участник № 2 - ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“ е представил: 

2.1. За обособена позиция № 1 и обособена позиция №2: 

2.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1; 

2.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“; 

2.1.3. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на „Ретона“ ЕООД; 

2.1.4. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на „Трейс пътно строителство” АД; 

2.1.5. Споразумение за обединение; 

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че двата ЕЕДОП-а 

на участниците в обединението са подадени от надлежните, съгласно чл.40, ал.2, т.3 и т.4 от 

ППЗОП, лица, а именно – всички членове на Съвета на директорите на „Трейс пътно 

строителство” АД и управителят на „Ретона“ ЕООД. ЕЕДОП-ът на участника в поръчката - 

ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“ е подписан от надлежното съгласно договора за 

създаване на обединение лице, а именно – представляващия обединението. За да се увери в 

достоверността на положените електронни подписи, комисията извърши справка чрез 

услугата „проверка на е-документи“ на сайта на доставчика на електронни подписи „B-trust“.  

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания, както следва: 

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, 

в която попада обекта на поръчката ІV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Участникът е 

декларирал, че регистрация в Централния професионален регистър има съдружникът „Трейс 

пътно строителство” АД за IV-та група, 2-ра категория; съдружникът „Ретона“ ЕООД - за IV-та 

група, строежи от 3-та до 5-та категория. Удостоверенията за вписване и на двата съдружника 

в обединението са с валидност до 30.09.2019г. Комисията извърши проверка в електронния 

регистър на сайта на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и установи 

истинността на заявените от участника данни.  
Икономическо и финансово състояние: 

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на 

лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други 

участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 

бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, 

покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Участникът е декларирал че застрахователната сума по застрахователна полица на съдружника 

в обединението „Трейс пътно строителство” АД за риска „професионална отговорност“ 

възлиза на стойност 600 000 лв., като полицата е със срок на валидност до 23.10.2019г., а 

застрахователната сума по застрахователна полица на съдружника в обединението „Ретона” 

ЕООД за риска „професионална отговорност“ възлиза на стойност 400 000 лв. 

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., 

в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален 

общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) лева без 

ДДС за обособената позиция, за която участва. Участникът е декларирал минимален общ 

оборот последните три приключили финансови години на съдружника в обединението „Трейс 

пътно строителство” АД в размер на 89 699 000 лв. Видно, размерът на декларирания общ 
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годишен оборот за 2015, 2016 и 2017г. отговаря сумарно на минимално заложеното изискване 

по обособени позиции. 

Изисквания за технически и професионални способности: 

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 

следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с 

предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в 

линейни метри за Обособена позиция № 1 с обща линейност не по-малко от 10 000 линейни 

метра и обща линейност за Обособена позиция №2 – минимум 2 500 линейни метра. 

Участникът е декларирал 2 (два броя) изпълнени договори през последните пет години – 

Изпълнение на СМР по реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни 

клонове, както и Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводно мрежа, 

като Комисията приема, че така декларираният опит е сходен с предмета на настояща 

обществена поръчка, а именно извършване на строителни дейности по изграждане и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на водопроводна мрежа. 

Декларираните линейности, а именно 14 298,00 л.м. по първата дейност и 17 135, 83л.м. 

съответно по втората дейност, отговарят сумарно на минимално изискуемото по обособени 

позиции. 

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители. 

 

След задълбочен анализ на ЕЕДОП-те на двамата партньори в обединението, както и 

ЕЕДОП-ът на „ВиК Строй - Гурково 2018“ и видно от приложените към настоящия протокол 

справки, Комисията установи, че информацията в представените ЕЕДОП-и и документи, 

отговарят напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор 

и по двете позиции, поставени от възложителя.  

На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното: 

РЕШЕНИЕ №2: 

Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 2 - 

ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“ съответно и по двете обособени позиции. 

3. Участник № 3 - „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД е представил: 

3.1 За обособена позиция № 1 и обособена позиция №2: 

3.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1; 

3.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД; 

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП-ът на 

участника е подаден от надлежното, съгласно чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП, лице, а именно 

управителят на дружеството. За да се увери в достоверността на положения в ЕЕДОП-а на 

участника електронен подпис, Комисията извърши справка на сайта на доставчика на 

електронни подписи „B-trust“.  

 Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания, както следва: 

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, 

в която попада обекта на поръчката ІV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Участникът е 

декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър IV-та група, строежи 

от 1-ва до 4-та категория. Комисията извърши проверка в електронния регистър на сайта на 

Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и установи истинността на 

заявените от участника данни. Удостоверението за вписване е с валидност до 30.09.2019г.. 

Икономическо и финансово състояние: 
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Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на 

лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други 

участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 

бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, 

покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Участникът е декларирал че застрахователната сума по неговата застрахователна полица за 

риска „професионална отговорност“ възлиза на стойност 600 000 лв., като полицата е със срок 

на валидност до 25.05.2019г.  

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 

2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал 

минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) 

лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. Участникът е декларирал минимален 

общ оборот последните три приключили финансови години в размер на 56 273 000 лв. Видно, 

размерът на декларирания общ годишен оборот за 2015, 2016 и 2017г. отговаря сумарно на 

минимално заложеното изискване по обособени позиции. 

 

Изисквания за технически и професионални способности: 

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 

следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с 

предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в 

линейни метри за Обособена позиция № 1 с обща линейност не по-малко от 10 000 линейни 

метра и обща линейност за Обособена позиция №2 – минимум 2 500 линейни метра.  По 

отношение на Обособена позиция № 1 участникът е декларирал 1 (един брой) изпълнен 

договор – реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод, 

като Комисията приема, че така декларираният опит е сходен с предмета на настоящата 

обществена поръчка, а именно извършване на строителни дейности по изграждане и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на водопроводна мрежа, 

ведно с посочената линейност от 38 107 л.м. 

По отношение на Обособена позиция № 2 участникът е декларирал 1 (един брой) 

изпълнен договор – СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи, като 

Комисията приема, че така декларираният опит е сходен с предмета на настоящата обществена 

поръчка, а именно извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция 

и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на водопроводна мрежа, ведно с 

посочената линейност от 18 180 л.м. 

 

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители. 

Видно от приложените към настоящия протокол справки, Комисията установи, че 

информацията в представения ЕЕДОП и документи, отговарят напълно на изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор и по двете позиции, поставени от 

възложителя.  

 

На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното: 

РЕШЕНИЕ №3: 

Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 3 - 

„БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД съответно и по двете обособени позиции. 
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4. Участник № 4 - „ПСГ“ АД е представил: 

4.1 За обособена позиция № 2: 

4.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1; 

4.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на „ПСГ“ АД; 

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП-ът на 

участника е подаден от надлежните, съгласно чл.40, ал.2, т.4 от ППЗОП, лица, а именно 

членовете на съвета на директорите. За да се увери в достоверността на положения в ЕЕДОП-а 

на участника електронен подпис, Комисията извърши справка на сайта на доставчика на 

електронни подписи „B-trust.  

 Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания, както следва: 

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, 

в която попада обекта на поръчката ІV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Участникът е 

декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър IV-та група, строежи 

от 1-ва до 5-та категория. Комисията извърши проверка в електронния регистър на сайта на 

Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и установи истинността на 

заявените от участника данни. Удостоверението за вписване е с валидност до 30.09.2019г.. 

Икономическо и финансово състояние: 

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на 

лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други 

участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 

бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, 

покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Участникът е декларирал че застрахователната сума по неговата застрахователна полица за 

риска „професионална отговорност“ възлиза на стойност 600 000 лв., като полицата е със срок  

на валидност до 06.12.2018г. 

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., 

в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален 

общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) лева без 

ДДС за обособената позиция, за която участва. Участникът е декларирал минимален общ 

оборот последните три приключили финансови години в размер на 20 271 009.18 лв.. 

Изисквания за технически и професионални способности: 

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 

следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с 

предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в 

линейни метри за Обособена позиция № 2 с обща линейност не по-малко от 2 500 линейни 

метра. Участникът е декларирал 1 (един брой) изпълнен договор през последните пет години– 

СМР по реконструкция на водопроводна мрежа, като Комисията приема, че така 

декларираният опит е сходен с предмета на настояща обществена поръчка, а именно 

извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация 

и/или основен или текущ ремонт на водопроводна мрежа, ведно с посочената линейност от 

4517,80 л.м 

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители. 

Видно от приложените към настоящия протокол справки, Комисията установи, че 

информацията в представените ЕЕДОП-и и документи, отговарят напълно на изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 
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На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното: 

РЕШЕНИЕ №4: 

Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 4 - „ПСГ“ АД 

по обособенa позиция №2. 

5. Участник № 5 - ПСГ АДИС ДЗЗД е представил: 

 

5.1. За обособена позиция № 1: 

5.1.1. Опис на представените документи - Образец № 1; 

5.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на ПСГ АДИС ДЗЗД 

5.1.3. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на - „ПСГ“ АД; 

5.1.4. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на "СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД; 

5.1.5. Споразумение за обединение; 

5.1.6. Анекс към споразумението за обединение.  

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че двата ЕЕДОП-а 

на участниците в обединението са подадени от надлежните, съгласно чл.40, ал.2, т.3 и т.4 от 

ППЗОП, лица, а именно управителят на "СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД и всички членове на 

Съвета на директорите на „ПСГ“ АД. ЕЕДОП-ът на участника в Обособена позиция № 2 - 

„ПСГ АДИС“ ДЗЗД е подписан от надлежното съгласно договора за създаване на обединение 

лице, а именно – представляващия обединението. За да се увери в достоверността на 

положените електронни подписи, комисията извърши справка чрез услугата „проверка на е-

документи“ на сайта на доставчика на електронни подписи „B-trust“.   

 

Комисията разгледа ЕЕДОП-ите на съдружниците в обединението и установи съответствие с 

критериите за подбор и изискванията за лично състояние. ЕЕДОП-ът на участникът в тази 

обособена позиция обаче, не е попълнен в частта за деклариране на съответствие с критериите 

за подбор. 

При анализа на ЕЕДОП-а на участника в обособената позиция, а именно ПСГ АДИС 

ДЗЗД, Комисията установи следното: 

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, 

в която попада обекта на поръчката ІV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Комисията 

установи, че участникът не е попълнил изискуемата в ЕЕДОП-а информацията относно 

годността в Част IV: Критерии за подбор – А. Годност, като е посочил отговор „не“ на въпрос 

„Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в държавата 

членка на установяване, посочени в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по 

отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други 

изисквания, посочени в същото приложение“. 
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В Обявлението и в Документацията на възложителя за обществената поръчка, Раздел II. 

Изисквания за критерии за подбор е посочено, че „Участникът попълва раздел А: „Годност“ 

в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) (образец №2), Раздел А:„Годност“. Участниците посочват групата и категорията 

на строителните обекти, за които са вписани в Централния професионален регистър на 

строителя, както издател и номера на Удостоверението за вписване“, както и че “При 

участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва 

от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението“. Именно обединението като участник в настояща 

обществена поръчка следва са попълни изискуемата информация, и въпреки наличието 

на такава в ЕЕДОП-ите на участниците в обединението, информацията относно 

годността следва да бъде попълнена в ЕЕДОП-а на обединението – участник в 

процедурата.  

Икономическо и финансово състояние: 

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на 

лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други 

участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 

бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, 

покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Комисията установи, че участникът не е попълнил изискуемата в ЕЕДОП-а информацията 

относно застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ в Част IV: Критерии 

за подбор - Б: Икономическо и финансово състояние. 

В Обявлението и в Документацията на възложителя за обществената поръчка, Раздел II. 

Изисквания за критерии за подбор е посочено, че „Участникът попълва поле 5 на раздел Б: 

Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. 

Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, като се посочва номер на Застрахователна полица и издател 

на същата“, както и че “ При участие на обединение, което не е юридическо лице, 

изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в 

обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието 

на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението“. Именно обединението като участник в настояща обществена поръчка следва 

са попълни изискуемата информация, и въпреки наличието на такава в ЕЕДОП-ите на 

участниците в обединението, информацията относно застраховка „Професионална 

отговорност“ следва да бъде попълнена в ЕЕДОП-а на обединението – участник в процедурата.   

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 

2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал 

минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) 

лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. Комисията установи, че участникът не 

е попълнил изискуемата в ЕЕДОП-а информацията относно икономическо и финансово 

състояние в Част IV: Критерии за подбор - Б: Икономическо и финансово състояние. 
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В Обявлението и в Документацията на възложителя за обществената поръчка, Раздел II. 

Изисквания за критерии за подбор е посочено, че „Участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване за минималния общ оборот чрез представяне на Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи справка за общия оборот. 

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономически и 

финансови способности, т. 1а) от ЕЕДОП“, както и че “При участие на обединения, които не 

са юридически лица, съответствието с минималното изискване се доказва от обединението 

участник, а не от всяко от лицата, включени в него“. Именно обединението като участник в 

настояща обществена поръчка следва са попълни изискуемата информация, и въпреки 

наличието на такава в ЕЕДОП-ите на участниците в обединението, информацията относно 

минималния общ оборот следва да бъде попълнена в ЕЕДОП-а на обединението – участник в 

процедурата. 

Изисквания за технически и професионални способности: 

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 

следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с 

предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в 

линейни метри за Обособена позиция № 1 с обща линейност не по-малко от 10 000 линейни 

метра. Комисията установи, че участникът не е попълнил изискуемата в ЕЕДОП-а 

информацията относно технически и професионални способности в Част IV: Критерии за 

подбор - В: Технически и професионални способности. 

В Обявлението и в Документацията на възложителя за обществената поръчка, Раздел II. 

Изисквания за критерии за подбор е посочено, че „Участникът попълва поле 1а) от раздел В: 

Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП – Списък 

на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката“. Именно обединението 

като участник в настояща обществена поръчка следва са попълни изискуемата информация, и 

въпреки наличието на такава в ЕЕДОП-ите на участниците в обединението, информацията 

относно технически и професионални способности следва да бъде попълнена в ЕЕДОП-а на 

обединението – участник в процедурата. 

С цел изясняване дали участникът отговаря на поставените критерии за подбор от 

възложителя, а именно: 

1. Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на  

строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, 

в която попада обекта на поръчката ІV-та група, минимум II-ра /втора/ категория.  

2. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“  

на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други 

участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 

бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, 

покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

3. Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и  

2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал 

минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) 

лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. 

4. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на  

офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или 

сходно с предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална 

дължина в линейни метри за Обособена позиция № 1 с обща линейност не по-малко от 10 000 

линейни метра. 

На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното: 



гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3, тел.: 04331/22-60 

e-mail: gurkovo obs@abv.bg, http://obshtina-gurkovo.com/ 

12 

 

РЕШЕНИЕ №5: 

 

Участникът ПСГ АДИС ДЗЗД да представи нов ЕЕДОП на обединението, като 

декларира изискуемите данни в Част IV: Критерии за подбор:  част А – Годност, Б- 

Икономическо и финансово състояние и В - технически и професионални способности. 

 

6. Участник № 6 - „ДК ИНФРА“ ООД е представил: 

6.1. За обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2: 

6.1.2. Опис на представените документи - Образец № 1; 

6.1.2. Единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) на електронен 

носител на „ДК ИНФРА“ ООД; 

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП-ът на 

участника е подаден от надлежното, съгласно чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП, лице, а именно 

управителят на дружеството. За да се увери в достоверността на положения в ЕЕДОП-а на 

участника електронен подпис, Комисията извърши справка на сайта на доставчика на 

електронни подписи „B-trust“. 

 Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания, както следва: 

Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, 

в която попада обекта на поръчката ІV-та група, минимум II-ра /втора/ категория. Участникът е 

декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър IV-та група, строежи 

от 2-ра до 5-та категория. Комисията извърши проверка в електронния регистър на сайта на 

Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и установи истинността на 

заявените от участника данни. Удостоверението за вписване е с валидност до 30.09.2019г.. 

Икономическо и финансово състояние: 

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на 

лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други 

участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 

бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, 

покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Участникът е декларирал че застрахователната сума по неговата застрахователна полица за 

риска „професионална отговорност“ възлиза на стойност 600 000 лв., като полицата е със срок 

на валидност до 03.09.2019г.. 

Участникът, през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 

2017г., в зависимост от датата, на която е започнал дейността си, следва да е реализирал 

минимален общ оборот в размер на 2 500 000, 00 (два милиона и петстотин хиляди лв и 00 ст.) 

лева без ДДС за обособената позиция, за която участва. Участникът е декларирал минимален 

общ оборот последните три приключили финансови години в размер на 15 996 000 лв.. 

Изисквания за технически и професионални способности: 

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 

следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с 

предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности - минимална дължина в 

линейни метри за Обособена позиция № 1 с обща линейност не по-малко от 10 000 линейни 

метра и обща линейност за Обособена позиция №2 – минимум 2 500 линейни метра. 

Участникът е представил списък със 7 (седем броя) изпълнени договори, както следва: 

Изграждане на преносен водопровод в напоителни полета, Строително –монтажни работи 

по изграждане на довеждащ преносен водопровод, Извършени видове СМР: полагане на 
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водопровод траншейно изграждане на естакаден водопровод, Реконструкция и разширение на 

канализационната и водопроводната мрежа, Реконструкция на водопроводна мрежа, 

Реконструкция на част от водопроводната мрежа, Реконструкция на довеждащ водопровод,  

като Комисията приема, че така декларираният опит е сходен с предмета на настоящата 

обществена поръчка, а именно извършване на строителни дейности по изграждане и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на водопроводна мрежа, 

ведно с декларираната от участника обща линейност от 13  100, 61 л.м. 

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители. 

Видно от приложените към настоящия протокол справки, Комисията установи, че 

информацията в представените ЕЕДОП-и и документи, отговарят напълно на изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и за двете 

позиции. 

На основание направените констатации Комисията взе единодушно следното: 

РЕШЕНИЕ №6: 

Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник № 6 - „ДК 

ИНФРА“ ООД съответно и по двете обособени позиции. 

Въз основа на направените дотук констатации и предвид съответствието на 

анализираните документи, част от офертите на долупосочените участници, Комисията 

РЕШИ: 

1. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №1 — „ВВМ 

Гурково 2018“ ДЗЗД по обособена позиция № 2. 

2. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №2 — 

ОБЕДИНЕНИЕ „ВиК Строй - Гурково 2018“ съответно и по двете обособени позиции. 

3. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №3 — 

„БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД съответно и по двете обособени позиции. 

4. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №4 — „ПСГ“ АД 

по обособена позиция № 2. 

5. Допуска до по-нататъшно разглеждане предложението на Участник №6 - „ДК 

ИНФРА“ ООД съответно и по двете обособени позиции. 

Във връзка с установените несъответствия с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията РЕШИ: 

1. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок 5 (пет) работни дни от получаване на 

настоящия Протокол, участник № 5 ПСГ АДИС ДЗЗД да представи нов ЕЕДОП на 

обединението, като декларира изискуемите данни в раздел Част IV: Критерии за подбор:  част 

А – Годност, Б- Икономическо и финансово състояние и В - технически и професионални 

способности. 

Участникът следва да се съобрази с горепосочените изисквания и да попълни 

коректно изискуемата информация. 

Комисията напомня, че съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б.„а” от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018г., ЕЕДОП се 

представя задължително в електронен вид. 

ЕЕДОП на хартиен носител не може да бъде подаван и няма да бъде приеман за 

редовен. 

1. Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП за процедурата с останалата 

документация за обществената поръчка в следните формати: 

1.1. Като съставен от Възложителя образец на ЕЕДОП с Информационната система за 
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попълване и повторно използване на ЕЕДОП, осигурена от Европейската комисия (ЕК), под 

формата на генериран файл (espd-request), във формат *.xml (подходящ за компютърна 

обработка). 

1.2. Като образец на ЕЕДОП във формат *.doc, изтеглен от официалната интернет 

страницата на Агенцията за обществени поръчки (АОП ). 

2. Участниците могат да изберат и свалят един от двата горепосочени формати, като: 

2.1. При избор на т.1.1. във формат *.xml, следва да използват Информационната 

система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП, осигурена от ЕК, която може да се 

открие чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги - Електронни услуги на 

ЕК, както и директно на интернет адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd. В нея следва да заредят 

предоставения от Възложителя файл във формат *.xml, да попълнят необходимите данни и да 

го изтеглят и запазят във формати *.pdf и *.xml. Възложителят приема завършения ЕЕДОП в 

*.pdf формат, който следва да е подписан с електронен подпис от съответните лица. 

2.2. При избор на т.1.2. следва да попълнят необходимите данни в ЕЕДОП и да го 

преобразуват в нередактируем формат (например *.pdf или еквивалент), след което 

съответните лица да го подпишат с електронен подпис и представят на Възложителя. 

3. Участниците след като изтеглят и попълнят е-ЕЕДОП в съответствие с изискванията 

на ЗОП и ППЗОП и условията на Възложителя, следва да го подпишат с квалифициран 

електронен подпис. 

4. Възложителят приема е-ЕЕДОП само по някои от следните начини: 

а) приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие в 

процедурата. Например: дискета, компакт диск (CD R, CD R/W) - със стандартна файлова 

система ISO 9660, USB флаш и др. 

б) предоставен чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан 

електронно ЕЕДОП. 

Важно! При избран начин по буква ”б” документът следва да е снабден задължително с 

електронен времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет 

адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. Като 

приложение към документацията следва да бъде представен документ - декларация, в която да 

се посочи адресът, на който е осигурен достъп до е-ЕЕДОП. 

5. Възложителят приема е-ЕЕДОП при следните условия: 

1) Документът да е в нередактируем формат (например PDF или еквивалент). 

2) Документът следва да е подписан с валиден квалифициран електронен подпис със 

средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения формат. 

3) Файлът, съдържащ документът да не е заразен с вируси, както и не трябва да съдържа 

макроси или изпълним програмен код. 

4) Документът следва да съдържа прав (некриптиран) текст. 

Въз основа на горното, комисията взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, да се уведомят участниците за извършените 

констатации относно предложенията за отстраняване и установените липси, непълноти и/или 

несъответствия на информацията с изискванията към личното състояние или критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, като им се изпрати настоящият протокол в деня на 

публикуването му в профила на купувача. 

На основания чл. 54, ал. 9, изречение последно от ППЗОП, Комисията указва, че: 

- допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти - когато промените се отнасят 

до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП 

може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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кандидата или участника. 

Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал.1 от ППЗОП, няма да разглежда 

техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

Комисията възлага на председателя на комисията да организира изпращането на копие 

на протокола и приложенията към него до участниците, както и обявяването му в Профила на 

купувача. Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за 

кореспонденция по поща и/или по факс. 

С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави 

Протокол №1 за отваряне и разглеждане на документите относно личното състояние и 

критериите за подбор на участниците, подали оферта за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в обществената 

поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната 

инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, 

по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” на 03.01.2019 г. в 16:00 часа. 

Следващото заседание на комисията ще се проведе след изтичане на срока по чл. 54, ал. 

9 от ППЗОП. Комисията възлага на Председателя да свика следващото заседание след 

изтичане на срока чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Комисия в състав: 

Председател: адв. И.Г. : ------п----- 

 

Членове: 

1) инж. Д.К.: ----п---- 

2) Д.К.: ----п---- 

3) С.С: ----п---- 

4) Р.П.: ----п---- 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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