9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис І”№2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226
оbshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.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 за строителство, чрез публично състезание по реда
на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи
по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и
принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г.
№BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019г.
Днес 02.07.2020г. в 13:00 часа в заседателната зала на Административната сграда на
Община Смядово, се събра комисия в състав:
Председател: Димитрина Маринова – заместник-кмет на община Смядово
Членове:
1. Станка Иванова, гл. специалист „Европейски проекти“ в общинска администрация гр.
Смядово;
2. инж. Росица Савева, началник-отдел ТСУТО, в общинска администрация гр.Смядово;
3. инж. Ерсин Рашидов, специалист „Контрол на документи“, в общинска администрация
гр.Смядово;
4. Марияна Йоргова, началник-отдел РРЕХД, в общинска администрация гр.Смядово,
назначена със Заповед №398/02.07.2020г. на кмета на община Смядово, със задача да
разгледа и оцени подадените оферти, както и да извърши класиране на участниците в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание по
реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни
работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари,
съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Смядово, община Смядово”, по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР
2014-2020 г. №BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019г.“
Поради отсъствието на редовния член адв. Мирослава Георгиева - юрист, същия бе
заместен в публичното заседание на комисията от резервния член Станка Иванова, гл.
специалист „Европейски проекти“ в общинска администрация гр. Смядово.
Във връзка с разпоредбата на § 131, ал. 3 от Преходни и Заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, §12 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закон за мерките и действията по време на извънредно положение,
обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. и Методическо указание с Рег. №:
МУ – 7 от 22.04.2020 г. на Агенция по обществени поръчки (АОП), за възлагането на
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настоящата обществена поръчка се прилагат разпоредбите на действащите Закон за обществени
поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки до 01.11.2019 г., с
изключение на изрично посочените в цитирания параграф разпоредби, които се прилагат в
редакцията от 01.01.2020 г.
На председателя на комисията се представиха подадените оферти за участие в
процедурата, както и протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Съгласно протокола за получените
оферти по процедурата, в определения срок до 17:00 ч. на 01.07.2020г. са подадени 2 (две) на
брой оферти от следните участници:
1. „Пътища“ АД, гр.Шумен, п.к. 9700, ул.„Паламара“ №3, офис 2, оферта с вх.№ 26-00397/01.07.2020г., в 15:34 часа.
2. ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“, със съдружници, както следва: „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД водещ съдружник и „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ" ЕООД – съдружник, гр.Смядово, п.к.
9820, ул.„Хан Омуртаг“ №5, оферта с вх.№ 26-00-400/01.07.2020г., в 16:44 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.8 - ал.10 и ал.13 от ППЗОП.
На публичното заседание на комисията присъства представител на участника „Пътища“
АД гр.Шумен – Нели Герова.
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. „Пътища“ АД – участникът е 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. ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“, със съдружници, както следва: „ТЕХНОСТРОЙ-Г“
ЕООД - водещ съдружник и „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ" ЕООД - съдружник –
участникът е 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“.
На основание чл.54, ал.5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител
на участника “Пътища“ АД гр.Шумен да подпише предложението за изпълнение на поръчката
и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на участника. Представителя на участника
“Пътища“ АД гр.Шумен положи подпис върху предложението за изпълнение на поръчката и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на участника ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“.
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Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на тези
действия на 02.07.2020г. в 14:40 часа.
На закрито заседание на 27.07.2020г. в 09:00 часа комисията продължи работата си в
пълен състав.
Членът на комисията адв. Мирослава Георгиева – юрист, се запозна с регистъра на
постъпилите оферти и попълни декларация по реда на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8- ал.10 и
ал.13 от ППЗОП.
Комисията 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. „Пътища“ АД гр.Шумен – участникът е представил:
1. Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника.
2. Оптичен носител (диск), съдържащ:
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Пътища“ АД,
цифрово подписан от Георги Григоров – изпълнителен директор, Недко Русев - член на Съвета
на директорите на „Пътища“ АД, гр. Шумен и Снежана Нешева - член на Съвета на
директорите на „Пътища“ АД, гр. Шумен.
Комисията извърши проверка на ЕЕДОП, цифрово подписан от Георги Григоров –
изпълнителен директор, Недко Русев- член на Съвета на директорите на „Пътища“ АД,
гр. Шумен и Снежана Нешева - член на Съвета на директорите на „Пътища“ АД, гр.
Шумен.
Комисията направи справка в Централния професионален регистър на строителя и
установи следното:
- „Пътища” АД гр. Шумен е вписан за изпълнение на обекти ВТОРА ГРУПА: строежи от
транспортната инфраструктура съгласно чл.5, ал.1, т.2 от ПРВВЦПРС: Удостоверение №II-TV
004280, строежи от първа до четвърта категория съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС. Срок на
валидност на талона: 30.09.2020г.
Комисията установи следната липса на информация – в представения от участника
ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности,
Образователна и професионална квалификация, е посочено „Технически ръководител: - Данаил
……… Димов - средно специално образование, строителен техник със специалност
"Строителство и архитектура", диплома № 975-31/15.06.2020г, ПГСАГ гр.Шумен. Назначен
по трудово правоотношение в "Пътища" АД – безсрочен трудов договор №249/19.12.2012г. на
длъжност техник строителство…“, но от така попълнената информация не се установява,
че експертът отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор технически
правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ. Не е посочена информация за срока на
обучение на лицето.
Комисията установи следната липса на информация – в представения от участника
ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности,
Образователна и професионална квалификация, е посочено „Експерт по контрол на
качеството: инж. Ирина ……… Крамар - Висше образование във ВТУЗ към Карагандинския
металургичен комбинат, Диплома за завършено висше образование №204519/1981 г. магистър
строителен инженер - Специалност: "Промишлено и гражданско строителство",
притежаваща удостоверение рег. №03-1108/31.03.2020г за "Контрол върху качеството на
изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни
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продукти със съществените изисквания за безопасност", Сертификат № 066-SSLSB15/15.12.2015 г за Национални изисквания за влагане на строит.продукти в строежите на РБ
и др…“, но от така попълнената информация не се установява, че експертът отговаря на
поставения от възложителя критерий за подбор
да притежава валидно
удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент. Не е посочена
информация за срока на валидност на притежаваното от лицето удостоверение.
Комисията установи следната липса на информация – в представения от участника
ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности,
Образователна и професионална квалификация, е посочено „Експерт БЗ /КБЗ/: - Нели ……..
Герова - средно специално образование, строителен техник със специалност "ВиК", диплома №
022351/1978г, Техникум по строителство гр.Шумен, от юли 2010 г към наст.момент
назначена по трудово правоотношение в "Пътища" АД по трудов договор № 511/30.07.2010г безсрочен, притежава удостоверения за специфична квалификация: Удостоверение за
Длъжностно лице по спазване на ЗБУТ №01-1476 от 31.03.2020 г. Удостоверение
№1497/31.03.2020г. за Координатор по Безопасност и здраве в строителството.“, но от така
попълнената информация не се установява, че експертът отговаря на поставения от
възложителя критерий за подбор да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице
по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или
еквивалент. Не е посочено, че цитираните удостоверения №01-1476 от 31.03.2020 г. и
№1497/31.03.2020г. са за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството,
съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
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
Участникът в процедурата има регистрация в Централния професионален регистър на
строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват
втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС,
която да му позволява извършването на строителните работи.
Икономическо и финансово състояние
Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл.171 от Закон за устройство
на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строителство по смисъла
на ЗУТ и в размер, съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството.
Техническите и професионални възможности
1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът
е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на
поръчката- изпълнени строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или
реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътна и/или улична мрежа, с общ
обем повече от 16 000 кв.м. пътни настилки.
2. Участникът разполага екип от следните технически лица за изпълнение на поръчката:
1)
Ръководител на обекта (1 бр.) – притежава висше образование, специалност
„Транспортно строителство – строителство на транспортни съоръжения”, придобит специфичен
професионален опит като „ръководител на обект” на минимум 1 обект с предмет, сходен с
предмета на обществената поръчка;
2)
Експерт Геодезист (1бр.) - притежава висше образование, специалност
„Геодезия“, придобит специфичен професионален опит като „геодезист” на минимум 1 обект с
предмет, сходен с предмета на обществената поръчка“.
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2. ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“, със съдружници, както следва: „ТЕХНОСТРОЙ-Г“
ЕООД - водещ съдружник и „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ" ЕООД - съдружник,
участникът представил:
1. Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника.
2. Оптичен носител (диск), съдържащ:
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ
ГРУП“, цифрово подписан от Генчо Генчев- упълномощен представител;
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „ТЕХНОСТРОЙ-Г“
ЕООД - водещ съдружник в сдружението участник, цифрово подписан от Генчо Генчевуправител;
Единен
европейски
документ
за
обществени
поръчки
(ЕЕДОП)
за
„АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ" ЕООД – съдружник в сдружението участник, цифрово
подписан от Методи Аврамов- управител.
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Илия Илиев - трето
лице, експерт Геодезист, цифрово подписан от лицето.
Комисията извърши проверка на Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) за ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“, цифрово подписан от Генчо Генчев упълномощен представител на ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“.
Комисията направи справка в Централния професионален регистър на строителя и
установи следното:
- „ТЕХНОСТРОЙ-Г” ЕООД - водещ съдружник, е вписан за изпълнение на обекти ВТОРА
ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл.5, ал.1, т.2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № II-TV 004816, строежи от втора до четвърта категория съгласно чл.5, ал.4 от
ПРВВЦПРС. Срок на валидност на талона: 30.09.2021г.;
- „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД – съдружник, е вписан за изпълнение на обекти
ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл.5, ал.1, т.2 от
ПРВВЦПРС: Удостоверение №II-TV 005946, строежи от първа до четвърта категория, съгласно
чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС. Срок на валидност на талона: 30.09.2021г.
Комисията установи следното несъответствие на информацията – в представения от
участника ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, А: Годност, участникът посочил следната
информация:„за„ТЕХНОСТРОЙ-Г” ЕООД e вписано в Централния професионален регистър на
строителя, поддържан от Камарата на строителите в Р.България за изпълнение на обекти
от Втора група - "Строежи от транспортната инфраструктура" Строежи от втора до
четвърта категория, съгласно Удостоверение № II - TV 004816 (Протокол за вписване номер
0974 от 10.11.2016 г.), Талон № II - TV 04 Валидност на талона 30.09.2020 за
"АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ" ЕООД Удостоверение № II-TV 005946 за ВТОРА ГРУПА:
строежи от транспортната инфраструктура, от първа до четвърта категория, със срок на
валидност 30.09.2020 г.“, а съгласно направената от комисията справка в Централния
професионален регистър на строителя, срокът на валидност на притежаваните от
дружествата удостоверения е до 30.09.2021г.
Комисията установи следната липса на информация – в представения от участника
ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности,
Образователна и професионална квалификация, участникът посочил „Експерт Геодезист –
инж. Илия Христов Илиев – Висше образование, квалификация Инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, Диплома Серия М №01020/1976г. ВНВАУ „Г.Димитров” АИР
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гр.Шумен,. Професионален опит: обекти:”Рехабилитация на улици в тридесет и седем
населени места от община Добричка” през 2018г. и „Рехабилитация на улици в населените
места на територията на община Добричка през 2019г”“, но от така попълнената
информация не се установява, че експертът геодезист отговаря на поставения от
възложителя критерий за подбор за придобит специфичен професионален опит като
„геодезист” на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка“.
Не е посочено на така изписаните два обекта каква позиция е заемало лицето инж.Илия
Илиев.
Комисията установи следната липса на информация – в представения от участника
ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности,
Образователна и професионална квалификация, участникът е посочил „Експерт по контрол
на качеството - инж.Орлин ……… Първулов – Висше Магистър, специалност „Строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство“, година на завършване 1997г., Диплома
Серия ВДФС-95-УАСГ № 000931/1997г. университет по архитектура строителство и
геодезия гр.София, Удостоверение № 2327 от 10.04.2020г. за „Контрол върху качеството на
изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти със съществените изисквания за безопасност” издадено от Център за
професионално обучение „Европартнер”“, но от така попълнената информация не се
установява, че експертът отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор да
притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент. Не
е посочена информация за срока на валидност на притежаваното от лицето удостоверение.
Комисията установи следната липса на информация – в представения от участника
ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности,
Образователна и професионална квалификация, участникът посочил „Експерт по безопасност
и здраве – Бисер …….. Илиев - Средно специално образование, година на завършване 2000,
Диплома Серия С-2000 № 005924/30.06.2000г.СПТУ по промишлен и енергиен монтаж
гр.Велики Преслав; Строителен техник, средно специално образование, Свидетелство за
професионална квалификация Серия П-16, №020144/07.06.2016г. от Професионална гимназия
по строителство, архитектура и геодезия гр.Шумен, Удостоверение № 254 от 08.05.2020г.
валидно до 08.05.2021 г. За длъжностно лице „Координатор по безопасност и здраве в
строителството” и Удостоверение № 241/08.05.2020г. с валидност до 08.05.2021г.
длъжностно лице „Безопасност и здраве в строителството”“, но от така попълнената
информация не се установява, че експертът отговаря на поставения от възложителя
критерий за подбор да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по
безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или
еквивалент. Не е посочено, че цитираните удостоверения №254 от 08.05.2020г. и
№241/08.05.2020г. са за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството,
съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Комисията извърши проверка на Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) за „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД - водещ съдружник в сдружението
участник, цифрово подписан от Генчо …….. Генчев- управител.
Комисията установи следното несъответствие на информацията – в представения от
„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД- водещ съдружник в сдружението участник, ЕЕДОП в Част IV:
Критерии за подбор, А: Годност, е посочена следната информация: „„ТЕХНОСТРОЙ-Г”
ЕООД e вписано в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от
Камарата на строителите в Р. България за изпълнение на обекти от Втора група- "Строежи
от транспортната инфраструктура" Строежи от втора до четвърта категория, съгласно
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Удостоверение № II - TV 004816 (Протокол за вписване номер 0974 от 10.11.2016 г.), Талон №
II - TV 04 Валидност на талона 30.09.2020“, а съгласно направената от комисията справка в
Централния професионален регистър на строителя, срокът на валидност на притежаваното
от дружеството удостоверение е до 30.09.2021г.
Комисията установи следната липса на информация – в представения от
„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД- водещ съдружник в сдружението участник, ЕЕДОП в Част IV:
Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, Образователна и
професионална квалификация, „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД- водещ съдружник в сдружението
участник, посочил „Експерт Геодезист – инж. Илия ……. Илиев – Висше образование,
квалификация Инженер по геодезия, фотограметрия и картография, Диплома Серия М
№01020/1976г.
ВНВАУ
„Г.Димитров”
АИР
гр.Шумен,.
Професионален
опит:
обекти:”Рехабилитация на улица в тридесет и седем населени места от община Добричка”
през 2018г. и „Рехабилитация на улици в населените места на територията на община
Добричка през 2019г”“, но от така попълнената информация не се установява, че експертът
геодезист отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор за придобит
специфичен професионален опит като „геодезист” на минимум 1 обект с предмет, сходен с
предмета на обществената поръчка“. Не е посочено на така изписаните два обекта каква
позиция е заемало лицето инж.Илия Илиев.
Комисията установи следната липса на информация – в представения от
„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД- водещ съдружник в сдружението участник, ЕЕДОП в Част IV:
Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, Образователна и
професионална квалификация, „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД- водещ съдружник в сдружението
участник, е посочил „Експерт по контрол на качеството - инж.Орлин ……….Първулов –
Висше Магистър, специалност „Строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, година на завършване 1997г., Диплома Серия ВДФС-95-УАСГ № 000931/1997г.
университет по архитектура строителство и геодезия гр.София, Удостоверение № 2327 от
10.04.2020г. за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност” издадено от Център за професионално обучение „Европартнер”“,
но от така попълнената информация не се установява, че експертът отговаря на поставения
от възложителя критерий за подбор да притежава валидно удостоверение/сертификат за
контрол на качеството или еквивалент. Не е посочена информация за срока на валидност на
притежаваното от лицето удостоверение.
Комисията установи следната липса на информация – в представения от
„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД- водещ съдружник в сдружението участник, ЕЕДОП в Част IV:
Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, Образователна и
професионална квалификация, „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД- водещ съдружник в сдружението
участник, посочил „Експерт по безопасност и здраве – Бисер …….. Илиев - Средно специално
образование, година на завършване 2000, Диплома Серия С-2000 № 005924/30.06.2000г.СПТУ
по промишлен и енергиен монтаж гр.Велики Преслав; Строителен техник, средно специално
образование, Свидетелство за професионална квалификация Серия П-16, №020144/07.06.2016г.
от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия гр.Шумен,
Удостоверение № 254 от 08.05.2020г. валидно до 08.05.2021 г. За длъжностно лице
„Координатор по безопасност и здраве в строителството” и Удостоверение №
241/08.05.2020г. с валидност до 08.05.2021г. длъжностно лице „Безопасност и здраве в
строителството”“, но от така попълнената информация не се установява, че експертът
отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор да притежава валидно
удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент. Не е посочено, че цитираните
удостоверения №254 от 08.05.2020г. и №241/08.05.2020г. са за Длъжностно лице по
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безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Комисията извърши проверка на Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) за „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД - съдружник в сдружението
участник, цифрово подписан от Методи Аврамов - управител.
Комисията установи следното несъответствие на информацията – в представения от
„АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД - съдружник в сдружението участник, ЕЕДОП в Част
IV: Критерии за подбор, А: Годност, е посочена следната информация: „Удостоверение № IITV 005946 за ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура, от първа до
четвърта категория, със срок на валидност 30.09.2020 г., издадено от КАМАРА НА
СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, а съгласно направената от комисията справка в Централния
професионален регистър на строителя, срокът на валидност на притежаваното от
дружеството удостоверение е до 30.09.2021г.
Комисията извърши проверка на Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) цифрово подписан от Илия …….. Илиев – трето лице, Експерт геодезист.
Комисията установи следната липса на информация – в представения от Илия Христов
Илиев – трето лице, Експерт геодезист, ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, В:
Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация, е
посочена следната информация „Експерт Геодезист - инж. Илия …….. Илиев- Висше
образование, квалификация Инженер по геодезия, фотограметрия и картография, Диплома
Серия М №01020/1976г. ВНВАУ „Г.Димитров” АИР гр.Шумен,. Професионален опит: от
фирма „Евростройконсулт” ООД гр.Шумен е издадена Референция за изработени и изпълнени
инвестиционни проекти за обекти:”Рехабилитация на улица в тридесет и седем населени
места от община Добричка” през 2018г. и „Рехабилитация на улици в населените места на
територията на община Добричка през 2019г”“, но от така попълнената информация не се
установява, че експертът геодезист отговаря на поставения от възложителя критерий за
подбор за придобит специфичен професионален опит като „геодезист” на минимум 1 обект с
предмет, сходен с предмета на обществената поръчка“. Не е посочено на така изписаните
два обекта каква позиция е заемало лицето инж.Илия Илиев.
Комисията установи следната липса: участникът не е представил документи за
поетите от третите лица задължения, съгласно изискването на възложителя, посочено в
документацията и съгласно чл.65, ал.3 от ЗОП.
3. Заверено копие на Договор за учредяване на ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“ от 08.11.2017г. и
заверено копие на Анекс към Договор за учредяване на ДЗЗД от 30.06.2020г.
От представените документи се установява следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
4. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на
обществената поръчка
5. уговаряне на солидарна отговорност на членовете на обединението при изпълнение на
договора за възлагане на поръчката.
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
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Участникът в процедурата има регистрация в Централния професионален регистър на
строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват
втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС,
която да му позволява извършването на строителните работи.
Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице,
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко
от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на
сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението – доказва се от „Технострой – Г“ ЕООД гр.Смядово и „АВТОМАГИСТРАЛИ
СОФИЯ“ ЕООД, съдружници в обединението ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“.
Икономическо и финансово състояние
Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл.171 от Закон за устройство
на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строителство по смисъла
на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството.
Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице,
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко
от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на
сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението – доказва се от „Технострой – Г“ ЕООД гр.Смядово и „АВТОМАГИСТРАЛИ
СОФИЯ“ ЕООД, съдружници в обединението ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“.
Техническите и професионални възможности
1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът
е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на
поръчката- изпълнени строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или
реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътна и/или улична мрежа, с общ
обем повече от 16 000 кв.м. пътни настилки.
Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице,
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко
от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на
сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението – доказва се от „Технострой – Г“ ЕООД гр.Смядово и „АВТОМАГИСТРАЛИ
СОФИЯ“ ЕООД, съдружници в обединението ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“.
2. Участникът разполага с екип от следните технически лица за изпълнение на поръчката:
1) Ръководител на обекта (1 бр.) – притежава висше образование, специалност
„Транспортно строителство”, придобит специфичен професионален опит като „ръководител на
обект” на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка;
2) Технически ръководител (1 бр.)– технически правоспособно лице, съгласно чл.163а,
ал.2 от ЗУТ, придобит специфичен професионален опит като „технически ръководител” на
минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка;
Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице,
съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко
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от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на
сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението – доказва се от „Технострой – Г“ ЕООД гр.Смядово, съдружник в обединението
ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“.
Комисията установи, че за третото лице не са налице основанията за отстраняване
от процедурата.

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 несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов цифрово подписан ЕЕДОП на електронен
носител 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 работата си и състави настоящия протокол на 27.07.2020г. в 17:00
часа.

1.

/ Димитрина Маринова /

2.

/ адв. Мирослава Георгиева/

3.

/ инж. Росица Савева /

4.

/ инж. Ерсин Рашидов /

5.

/ Марияна Йоргова /

6.
/ Станка Иванова – взела участие в работата на комисията на публичното
заседание, проведено на 02.07.2020г./
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