ОБЩИНА БРАЦИГОВО
4579 Брацигово ул”.Атанас Кабов” № 6 А, тел. 03552 2071, факс 03552 2101, e-mail:kmet @bratsigovo.bg

ПРОТОКОЛ
по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя, в обществена поръчка чрез публично състезание по
реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните
работи за изпълнение на обект: Ремонт, реконструкция и благоустрояване на
улици от уличната мрежа на гр.Брацигово, община Брацигово – „Реконструкция
и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово, община Брацигово,
област Пазарджик“ – етапно строителство

Днес 09.09.2019г. в 09:00 часа в Заседателната зала на община Брацигово, се
събра комисия в състав:
Председател: адв.Мирослава Георгиева - външен експерт, магистър „ Право“
Членове:
1. инж.Румяна Григорова– директор дирекция „Специализирана администрация“
2. Антонио Колев - гл.експерт „Строителство и комуникации“ в община
Брацигово;
3. Цонка Кушлева - главен експерт „Обществени поръчки “;
4. Анна Дамянова – главен специалист „Въвеждане обекти в експлоатация и
незаконно строителство“,
назначена със Заповед №РД-405/09.09.2019г. на Йордан Петров Павлов – за
Кмет на община Брацигово съгласно Заповед №РД-341#1/31.07.2019г. на Кмета на
община Брацигово.
Председателят на комисията получи от деловодството на община Брацигово,
получените от участниците оферти за участие в обществената поръчка чрез публично
състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително –
монтажните работи за изпълнение на обект: Ремонт, реконструкция и
благоустрояване на улици от уличната мрежа на гр.Брацигово, община
Брацигово – „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в
гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ – етапно строителство.
Оферти са подадени от:
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1. „Делчев Инженеринг“ ЕООД гр.Пазарджик-4400, ул.„Асен Златаров“ № 12,
вх.№ 30-1913-13/05.09.2019г. в 10:24 часа.
2. „Пътинженеринг“ ЕООД гр.Пловдив- 4000, бул.„Нейчо Цанов“ № 8, вх.№ 30780-1/05.09.2019г. в 10:45 часа.
3. „Братя Пашкулеви“ ООД гр.Брацигово- 4579, ул.„Иван Хрисчев“ № 13, вх.№
30-16-5/05.09.2019г. в 16:25 часа.
4. „ПСК Пътстрой“ ЕООД гр.Стара Загора- 6000, Зона Голеш, вх.№ 30-21091/05.09.2019г. в 16:59 часа.
Комисията се запозна с постъпилите оферти и председателя и членовете на
комисията попълниха декларации по реда на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9, ал.10 и
ал.13 от ППЗОП.
На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на
участниците.
Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията, на основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, отвори по реда на постъпването
запечатаните непрозрачни опаковки на участниците и оповести тяхното съдържание,
както и направи проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“, както следва:
1. „Делчев Инженеринг“ ЕООД гр.Пазарджик– участникът представил оферта
за участие, която съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите.
На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
2. „Пътинженеринг“ ЕООД гр.Пловдив– участникът представил оферта за
участие, която съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите.
На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
3. „Братя Пашкулеви“ ООД гр.Брацигово- участникът представил оферта за
участие, която съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите.

2

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
4. „ПСК Пътстрой“ ЕООД гр.Стара Загора- участникът представил оферта за
участие, която съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с документите.
На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на
тези действия на 09.09.2019г. в 11:00 часа.
На закрито заседание комисията продължи работата си в пълен състав и на
основание чл.54, ал.7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на документите по чл.39,
ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от възложителя на всеки един от участниците, както следва:
1. „Делчев Инженеринг“ ЕООД гр.Пазарджик – участникът представил:
1. Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника,
цифрово подписан от Иван Георгиев Делчев- управител, на оптичен носител (диск),
коректно попълнен.
Комисията направи справка в Централния професионален регистър на строителя
и установи, че участникът е вписан за изпълнение на обекти четвърта група, от първа
до пета категория- Удостоверение №ІV– TV 008810 и талон към него, със срок на
валидност до 30.09.2020г.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за
отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя
критерии за подбор, както следва:
Годност за упражняване на професионална дейност
На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален
регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на обекти
четвърта група, трета категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене
на Централния професионален регистър на строителя.
Финансово и икономическо състояние
1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл.171 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за
проектант и за строител по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.2, т.3 от
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Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
Технически и професионални възможности
1. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт
EN ISO 9001:2015, с предметен обхват „строителство“.
2. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт
EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „строителство“.
2. „Пътинженеринг“ ЕООД гр.Пловдив
1. Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника,
цифрово подписан от Недялко Иванов Бекиров- управител, на оптичен носител
(диск), коректно попълнен.
Комисията направи справка в Централния професионален регистър на строителя
и установи, че участникът е вписан за изпълнение на обекти четвърта група, от първа
до пета категория- Удостоверение №IV- TV 007907 и талон към него, със срок на
валидност до 30.09.2020г.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за
отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя
критерии за подбор, както следва:
Годност за упражняване на професионална дейност
На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален
регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на обекти
четвърта група, трета категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене
на Централния професионален регистър на строителя.
Финансово и икономическо състояние
1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл.171 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за
проектант и за строител по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.2, т.3 от
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
Технически и професионални възможности
1. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт
EN ISO 9001:2015, с предметен обхват „строителство“.
2. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт
EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „строителство“.
3. „Братя Пашкулеви“ ООД гр.Брацигово
1. Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника.
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2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника,
цифрово подписан от Ангел Иванов Пашкулев - управител, на оптичен носител
(диск).
Комисията установи следната липса – представения от участника ЕЕДОП не е
подписан от управителя Димитър Иванов Пашкулев, което лице съгласно чл.40, ал1,
т.3 от ППЗОП във връзка с чл.54, ал.2 от ЗОП следва да декларира основанията за
отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП. Не е представена и декларация с
аргумент от чл.41, ал.1 от ППЗОП, че подписващия разполага с информация за
достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на това
задължено лице.
Комисията направи справка в Централния професионален регистър на строителя
и установи, че участникът е вписан за изпълнение на обекти четвърта група, от първа
до пета категория- Удостоверение №IV- TV 009684 и талон към него, със срок на
валидност до 30.09.2020г.
Комисията установи следната липса на информация – в представения от
участника ЕЕДОП, стр.17, в „Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г: Схеми за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, „Сертификати
от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството”
не е попълнена информация, от която да се установи, че участникът прилага
системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или
еквивалент. Попълнена е само информация за издател, срок на валидност и предмет.
Липсва информация каква точно система за управление на качеството притежава
участника.
Комисията установи следната липса на информация – в представения от
участника ЕЕДОП, стр.18, в „Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г: Схеми за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, „Сертификати
от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично
управление” не е попълнена информация, от която да се установи, че участникът
прилага системи или стандарти за екологично управление EN ISO 14001:2015 или
еквивалент. Попълнена е само информация за издател, срок на валидност и предмет.
Липсва информация каква точно система или стандарт за екологично управление
притежава участника.
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от
възложителя критерии за подбор, както следва:
Годност за упражняване на професионална дейност
На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален
регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на обекти
четвърта група, трета категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене
на Централния професионален регистър на строителя.
Финансово и икономическо състояние
1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл.171 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за
проектант и за строител по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.2, т.3 от
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Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
4. „ПСК Пътстрой“ ЕООД гр.Стара Загора
1. Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника,
цифрово подписан от Стойчо Иванов Иванов- управител и Стойно Несторов Балтовизпълнителен директор на „Виастрой Груп“ АД- едноличен собственик на капитала
на дружеството участник, на оптичен носител (диск), коректно попълнен.
Комисията направи справка в Централния професионален регистър на строителя
и установи, че участникът е вписан за изпълнение на обекти четвърта група, от трета
до пета категория- Удостоверение №IV- TV 009564 и талон към него, със срок на
валидност до 30.09.2020г.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за
отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя
критерии за подбор, както следва:
Годност за упражняване на професионална дейност
На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален
регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на обекти
четвърта група, трета категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене
на Централния професионален регистър на строителя.
Финансово и икономическо състояние
1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл.171 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за
проектант и за строител по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.2, т.3 от
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
Технически и професионални възможности
1. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт
EN ISO 9001:2015, с предметен обхват „строителство“.
2. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт
EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „строителство“.
С оглед на установените от комисията липси, непълноти и несъответствие на
информацията, посочени по-горе, и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият
протокол следва да бъде изпратен на всички участници в деня на публикуването му в
профила на купувача.
На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 (пет) работни дни от
получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано
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несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов
цифрово подписан еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
оферти.
Комисията единодушно реши, че след изтичането на срока по чл.54, ал.9 от
ППЗОП ще пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи
относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор.
Комисията приключи своята работа и изготви настоящия протокол на
19.09.2019г. в 16:30 часа.

1. /п/ чл.36, ал.3 от ЗОП /Мирослава Георгиева/
2. /п/ чл.36, ал.3 от ЗОП /инж.Румяна Григорова/
3. /п/ чл.36, ал.3 от ЗОП / Антонио Колев /
4. /п/ чл.36, ал.3 от ЗОП /Цонка Кушлева/
5. /п/ чл.36, ал.3 от ЗОП /Анна Дамянова /
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