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РЕШЕНИЕ 

№ РД.02.05-792 

Елена, 04.12.2019 г. 

За обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител в публично състезание 

по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с обект „строителство“ и 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 основание чл. 22, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 108, т. 1 и чл. 181, ал. 6 от ЗОП, като приемам 

изцяло констатациите и изводите, отразени в утвърдени от мен Доклад и Протоколи на 

комисията, назначена с моя Заповед № РД.02.05-635/15.10.2019 г. за извършване на подбор 

на участниците, разглеждане и оценка на офертите в публичното състезание с горецитирания 

предмет, 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането на участниците в публично състезание, проведено по реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект 

„строителство“ и предмет “Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и 

тротоари към съществуващи улици в гр. Елена”, както следва:  

I-во място: „Пътни строежи - Велико Търново“ АД с Комплексна оценка 99,15 точки и и 

ценово предложение 565 204,33 лв. без ДДС. 

II-ро място: ДЗЗД „ПСК Елена 2019“ с Комплексна оценка 80,00 точки и ценово 

предложение 555 598,94 лв. без ДДС. 

II. Определям за изпълнител, на основание чл. 109 от ЗОП, участника, чиято оферта е 

класирана на първо място - „Пътни строежи - Велико Търново“ АД. 

III. Отстранявам от участие в процедурата: 

1. Участника „Мистрал 7“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, като приемам изцяло 

мотивите на комисията, отразени в Протокол № 1 и Протокол № 2, както следва: 



1.1. В Протокол № 1 от 21.10.2019 г. е констатирано, че:  

- Приложеният еЕЕДОП не е цифрово подписан. 

- 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 Протокол № 1 от 21.10.2019 г., на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, от участника 

„Мистрал 7“ ЕООД е изискано, в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 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. 

На основание чл. 54, ал. 8 от ЗОП, във връзка с направените от Комисията констатации, 

относно наличието на липси, непълноти и/или несъответствия на информацията, посочени в 

Протокол № 1 от 21.10.2019 г., същият е изпратен на всички участници в деня на 

публикуването му в Профила на купувача - 22.10.2019 г. - по електронен път и по пощата с 

писмо изх. № РД.02.12-113/22.10.2019 г.  

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, за които е констатирано несъответствие или 

липса на информация, могат в срок до 5 работни дни от получаването на протокола  да 

представят нов 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 или заявления 

за участие. 

Участникът „Мистрал 7“ ЕООД е потвърдил получаването на писмото на 23.10.2019 г. 

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП - до 5 работни дни от получаването на протокола или до 

31.10.2019 г., от участника „Мистрал 7“ ЕООД не са отстранени несъответствията, поради 

което и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, Комисията е взела единодушно решение да 

предложи на Възложителя, участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата, доколкото същият не е изпълнил изискването за представяне на: 

1. еЕЕДОП, отговарящ 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. Коректно отразяване на информация в еЕЕДОП - в Част II: Информация за икономическия 

оператор, А. Информация за икономическия оператор, б. „д“ - коректно да се отрази 

декларираната информация. 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не е разглеждала техническото 

предложение на участника „Мистрал 7“ ЕООД. 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение на участника „Мистрал 7“ 

ЕООД не е отваряно. 

IV. На основание чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в 3 (три) дневен 

срок от датата на издаването му до всички участници в процедурата. 

V. На основание чл. 36а от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП, настоящото 

решение, заедно с утвърдения доклад и протоколите, отразяващи работата на назначената 

със заповед на кмета на община Елена № РД.02.05-635/15.10.2019 г. комисия, да се 

публикува в профила на купувача при условията на чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, в деня на 

изпращането му до участниците. 

VI. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Решението на Възложителя подлежи на 

обжалване в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на 

конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша“ № 18. 

На основание чл. 36а, ал. 1, т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП, 

протоколите и докладът на комисията да се публикуват в профила на купувача на община 

Елена на интернет адрес: http://zop.elena.bg/?p=2754.  

Съгласно §131 от Преходните и заключителни разпоредби за Закона за изменение и 

допълнение на Закона за обществените поръчки възлагането на обществени поръчки, за 

които до 1 ноември 2019 г. е взето решение за откриване се приключват по реда, действащ 

към момента на откриването им. 

 

/п/ 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

http://zop.elena.bg/?p=2754

