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ПРОТОКОЛ № 1 

 

Днес, 15.10.2019 г. в 09:00 часа, в гр. Елена, в административната сграда на Община 

Елена, находяща се на адрес: гр. Елена 5070, ул. „Иларион Макариополски” № 24,  в 

изпълнение на Заповед № РД.02.05-635/15.10.2019 г. на кмета на община Елена, се 

събра комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитринка Иванова - директор на дирекция „УТОС“ при 

община Елена. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Христо Симеонов - главен инженер на община Елена; 

2. Фатме Ходжева - старши експерт „ОП“ при община Елена, 

Със задача да отвори, разгледа и оцени подадените оферти в процедура чрез 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция 

и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. 

Елена”, открита с Решение № РД.02.05-541 от 12.09.2019 г. на кмета на община 

Елена, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените 

поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен 

номер 00619-2019-0005. 

На публичната част от заседанието на комисията, при отваряне на офертите по реда 

на тяхното постъпване и оповестяване на съдържанието им не присъстваха 

кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, 

съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. 

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в обществената поръчка, 

ведно с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, под формата на входящ регистър, бяха 

предадени на Председателя на Комисията от служител в деловодството на община 

Елена в 9:00 часа. 

Председателят на Комисията запозна членовете ѝ със съдържанието на входящия 

регистър на офертите, с цел запознаване с имената (фирмените наименования) на 

участниците и партньорите в тях (там, където е приложимо), депозирали оферти за 

осъществяване на дейностите, предмет на настоящото възлагане: 

№ Наименование на участника 
Дата и час на подаване 

на офертата 

Вх. № на 

офертата 

1. „Мистрал 7“ ЕООД 14.10.2019 г. - 15:12 ч. РД.02.04-75 

2. „Пътни строежи - Велико 14.10.2019 г. - 15:33 ч. РД.02.04-76 
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Търново“ АД 

3. 

ДЗЗД „ПСК Елена 2019“ между 

„ПСК Пътстрой“ ЕООД и  

„ПСК Виастрой“ ЕООД 

14.10.2019 г. - 17:06 ч. РД.02.04-77 

 

След извършване на горепосочените действия, всеки един от членовете на Комисията 

подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси с 

участниците, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 ППЗОП. Като елемент от 

декларираните от членовете на Комисията обстоятелства са и тези, че ще пазят в 

тайна обстоятелствата, които узнаят във връзка със своята работа в комисията, в 

съответствие с изискванията по чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. 

Председателят на комисията представи три запечатани и непрозрачни опаковки с 

ненарушена цялост, с указани входящи номера, дата и час на подаване в общинска 

администрация. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване: 

Участник № 1 - „Мистрал 7“ ЕООД: 

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. 

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

Участник № 2 - „Пътни строежи - Велико Търново“ АД: 

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. 

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

Участник № 3 - ДЗЗД „ПСК Елена 2019“: 

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. 

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

С това приключи публичната част и първото заседание на комисията. 

 



3 

 

В периода 16-21.10.2019 г. комисията се събра в пълния си състав, определен със 

Заповед № РД.02.05-635/15.10.2019 г. на кмета на община Елена и проведе заседания 

за подробно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за да установи 

дали същите са в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

Участник № 1 - „Мистрал 7“ ЕООД: 

Разгледани бяха следните документи: 

1. Опис на представените документи; 

2. Електронен носител (CD) със записан на него 1 файл „espd-response“ с разширение 

*.pdf.  

След като комисията подробно се запозна с представените в офертата на участника 

документи по отношение на заложените критерии за подбор и изисквания към 

личното състояние, същата констатира следните нередовности, липси и/или 

непълноти: 

1. Приложеният еЕЕДОП не е цифрово подписан. 

2. Съгласно декларираните данни и информация в еЕЕДОП, „Част II: Информация за 

икономическия оператор, А. Информация за икономическия оператор, б. „д“ 

Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 

социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на 

възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен 

достъп до национална база данни в съответната държава членка?“, участникът е 

указал, че не може да представи подобен документ или информация. В следващия 

абзац е указал достъп до съответната документация в електронен формат. 

С оглед законосъобразно провеждане на процедурата, комисията единодушно РЕШИ, 

на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска от 

участника в процедурата „Мистрал 7“ ЕООД да представи нов еЕЕДОП, който: 

1. Да отговаря на изискването по чл. 67, ал. 4 от ЗОП, да е предоставен в електронен 

вид и подписан с валиден квалифициран електронен подпис от представляващия 

дружеството участник,  

2. В Част II: Информация за икономическия оператор, А. Информация за 

икономическия оператор, б. „д“ - коректно да се отрази декларираната информация. 

Изисканата от комисията информация / документи сертификати следва да се 

представят от участника в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Участник № 2 - „Пътни строежи - Велико Търново“ АД: 

Разгледани бяха следните документи: 
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1. Опис на представените документи; 

2. Електронен носител (CD) със записани на него файлове „1-2“ и „espd-response Elena 

14102020“, и двата с разширение *.pdf. 

След като комисията подробно се запозна с представените в офертата на участника 

документи по отношение на заложените критерии за подбор и изисквания към 

личното състояние, същата не констатира нередовности, липси и непълноти. 

С оглед на горното и доколкото за участника не са констатирани липси, непълноти и 

несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, то 

офертата на „Пътни строежи - Велико Търново“ АД отговаря на изискванията 

на възложителя и участникът следва да бъде допуснат до по-нататъшно участие 

в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

 

Участник № 3 - ДЗЗД „ПСК Елена 2019“: 

Разгледани бяха следните документи: 

1. Опис на представените документи; 

2. Електронен носител (CD) със записани на него файлове: „1.ОПИС НА 

ДОКУМЕНТИТЕ“, „2.ЕЕДОП-ДЗЗД“, „3.ЕЕДОП-ПСК ПЪТСТРОЙ“, „4.ЕЕДОП-

ПСК ВИАСТРОЙ“, „5.ДОГОВОР ДЗЗД“, „EEДОП ПСК Пътстрой“, „ЕЕДОП ДЗЗД“ 

и „ЕЕДОП ПСК Виастрой“, всичките с разширение *.pdf. 

Дружество по ЗЗД, ДЗЗД „ПСК Елена 2019“ е между „ПСК Пътстрой“ ЕООД, ЕИК: 

205005327 и „ПСК Виастрой“ ЕООД, ЕИК: 203212590, съгласно Договор за създаване 

на Дружество по ЗЗД от 01.10.2019 г. 

След като комисията подробно се запозна с представените в офертата на участника 

документи по отношение на заложените критерии за подбор и изисквания към 

личното състояние, същата не констатира нередовности, липси и непълноти. 

С оглед на горното и доколкото за участника не са констатирани липси, непълноти и 

несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, то 

офертата на ДЗЗД „ПСК Елена 2019“ отговаря на изискванията на възложителя 

и участникът следва да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка. 

 

Предвид гореизложените констатации комисията единодушно РЕШИ, че на 

основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът, по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, следва да представи на комисията нов 

еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, с които да бъдат отстранени нередностите, констатирани от 
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комисията, и за които са дадени указания по-горе. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

Съгласно чл. 54, ал. 11 от ППЗОП, когато промените се отнасят до обстоятелства, 

различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият еЕЕДОП може да 

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

участника. 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, протоколът с липсата, непълнотата или 

несъответствието на информацията, включително нередовността или фактическата 

грешка, или несъответствието с изискванията към личното състояние или критериите 

за подбор, следва да се изпрати на всеки от участниците на посочените от тях адреси 

за кореспонденция в деня на публикуването му в „Профил на купувача”. 

След изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за участника, по отношение на 

който е констатирано несъответствие или липса на информация, комисията ще 

пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, като вземе предвид включително допълнително представените в 

законоустановения срок от участниците ЕЕДОП и/или други документи. 

С това комисията приключи работата си на 21.10.2019 г., като председателят на 

комисията оповести, че следващото заседание ще се проведе след изтичане на срока 

по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и получаване на изисканите допълнителни документи. 

 

Председател:  

/п/ 

/инж. Димитринка Иванова/ 

 

 

Членове: 

1. /п/      2. /п/ 

/инж. Христо Симеонов/    /Фатме Ходжева/    


