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ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА 
гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1, тел.: 0720/68252, факс: 0720/65011 

 

 
П Р О Т О К О Л  № 1 

 

за дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-15-520/22.08.2019г. на 

Кмета на Община Етрополе за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 

участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично 

състезание с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: 

„Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, гр. Етрополе“, открита с 

Решение № 8/01.08.2019г. на Кмета на Община Етрополе и публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП под уникален номер: 00099-2019-0008 

  

Днес, 22.08.2019г. в гр. Етрополе, комисия в състав: 

 

Председател: инж. Стефан Стоянов Борисов – зам.-кмет на Община Етрополе 

 

Членове: 

1. Ивайло Стефчов Иванов – нач. на отдел „Европейски фондове, проекти и 

програми“ в Община Етрополе 

2. инж. Силвия Добромирова Хартарска – гл. инспектор „Регулация, 

кадастър и незаконно строителство“ в Община Етрополе 

3. Юлия Иванова Митова – гл. специалист „Планиране, инвестиции и 

строителство“ в Община Етрополе 

4. Бистра Георгиева Павлова – юрисконсулт в Община Етрополе 

 

се събра в зала № 312 в сградата на Общинска администрация – Етрополе, находяща 

се на адрес: гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1 от 10:00 часа в изпълнение на 

Заповед № РД-15-520/22.08.2019г. на Кмета на Община Етрополе за разглеждане, 

оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за 

извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на бул. „Александър 

Стамболийски“, гр. Етрополе“, открита с Решение № 8/01.08.2019г. на Кмета на 

Община Етрополе и публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под 

уникален номер: 00099-2019-0008. 

В 10:00 часа служител от деловодството на общината предаде на Председателя на 

комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП 2 (два) броя получени оферти за 

участие в процедурата. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок до 17:00 часа 

на 21.08.2019г. са постъпили следните оферти: 

 

 

№ 

по 

ред 

 

Име на участника 

 

Дата на 

подаване на 

офертата 

 

 

Час на 

подаване 

на 

офертата 

 

Входящ 

номер 

 

1. 

 

„Мегаинвест – холд“ ЕООД – 

гр. Дупница  

 

 

21.08.2019г. 

 

11,30 

 

01 
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2. 

 

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД – 

гр. Хасково 

 

 

21.08.2019г. 

 

 

16,00 

 

02 

 

 

След запознаване със списъка с постъпилите оферти, всеки член на комисията, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, подписа декларация за 

обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците в 

процедурата, нито представители на средствата за масово осведомяване, отразено в 

списък на присъстващите. 

 

 

I.КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ 

ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 

1. Участник № 1 „Мегаинвест – холд“ ЕООД – гр. Дупница с оферта вх. № 

01/21.08.2019г. 
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

В съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Председателят на комисията отвори 

офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение за изпълнение на поръчката и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение не бяха подписани от упълномощен 

представител на друг участник, предвид отсъствието на такива. 

 

 

2. Участник № 2 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД – гр. Хасково с оферта вх. № 

02/21.08.2019г. 
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

В съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Председателят на комисията отвори 

офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение за изпълнение на поръчката и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение не бяха подписани от упълномощен 

представител на друг участник, предвид отсъствието на такива. 

 

С извършването на тези действия публичната част от заседанието приключи, като 

комисията взе решение да продължи своята работа при условията на закрито заседание. 

 

На 20.09.2019г. в 10:00 часа в зала № 312 в сградата на Общинска администрация – 

Етрополе комисията продължи своята работа. Председателят на комисията установи, че 

на закритото заседание присъстват всички редовни членове и е налице необходимия 

кворум за вземане на валидни решения. 
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Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

 

ІІ. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДОКУМЕНТИ И/ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ С 

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

ИЛИ С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Комисията след разглеждане на представените документи за доказване липсата на 

основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор извърши следните 

констатации по отношение липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя, както следва: 

 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

1. Участник № 1 „Мегаинвест – холд“ ЕООД – гр. Дупница с оферта вх. № 

01/21.08.2019г., ЕИК: 109514979 , адрес: 2600 гр. Дупница , ул. „Самоковско шосе― 

№ 38, тел. 0701/51209 , e-mail: ppd_dupnitza@abv.bg, представлявано от Цветан 

Славейков Цветанов – Управител. 
Подизпълнители и/или участие на трети лица не са заявени от участника. 

Комисията разгледа съдържащите се в офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД – 

гр. Дупница с ЕИК: 109514979 документи и информация за съответствие с  

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което се установи 

следното: 

- Участникът е заявил изпълнението на три договора: 1.„Реконструкция на ул. 

„Дунав“, гр. Своге от ОТ115 до ОТ 1117, по Договор № 441/28.10.2016г., 

2.„Реконструкция на ул. „Мальовица“, гр.Своге от ОТ 1128 до ОТ1127, по Договор 

№442/28.10.2016г. и 3.Транзитни пътища V - Лот №17, Път II-16 Мездра – Елисейна – 

София - Нови Искър, L=81.779 км, Участък 1 – Път II-16 „Мездра-Ребърково- 

Елисейна“, от км 0+000 до км 22+544.90, Участък 2 – Път II-16 „Елисейна-Своге“, от 

км 22+544,90 до км 50+790.53, Участък 3 – Път II-16 „Своге-Нови Искър“, от км 

50+790.53 до км 81+778.84. От така представената информация за първите два договора 

с Възложител община Своге не е предоставена информация за категорията на обектите 

в обхвата на цитираните договори, което не позволява да се извърши преценка за 

съответствие на изпълнените обекти с предварително обявените условия на 

Възложителя. За третия посочен обект е заявено съответствие с посочването на 

категория и обхват на поръчката, но същата е посочена като изпълнение от обединение 

„Трейс-Своге“ в периода 2011-2016г., като след проверка в достъпните публични 

регистри и на сайта в „профил на купувача“ на заявения Възложител по-подробна 

информация не бе открита. При посочено разпределение в обединението 40% за 

участника „Мегаинвест – холд“ ЕООД – гр. Дупница, не може да бъде установено 

дали е изпълнил точно този участък и в този обем. Също така не може да се провери 

дали посоченият обект попада като изпълнение в нормативно установените 5 години от 

датата на подаване на офертата. 

 

С оглед направените констатации комисията реши да изиска отстраняване на 

констатираната липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

mailto:ppd_dupnitza@abv.bg
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изискванията към личното състояние или критериите за подбор или с други 

изисквания на Възложителя, за да извърши преценка за съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя и съответно решение за 

разглеждане офертата на участника. 

 

На основание чл. 67 ал. 5 от ЗОП комисията реши да изиска представяне на 

всички документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП на 

„Мегаинвест – холд“ ЕООД – гр. Дупница с ЕИК: 109514979 по отношение 

изпълнението на договор 3.Транзитни пътища V - Лот №17, Път II-16 Мездра – 

Елисейна – София - Нови Искър, L=81.779 км, Участък 1 – Път II-16 „Мездра-

Ребърково- Елисейна“, от км 0+000 до км 22+544.90, Участък 2 – Път II-16 „Елисейна-

Своге“, от км 22+544,90 до км 50+790.53, Участък 3 – Път II-16 „Своге-Нови Искър“, от 

км 50+790.53 до км 81+778.84 с Възложител община Своге, предвид законосъобразното 

провеждане на процедурата. Участникът следва да има предвид, че носи отговорност да 

докаже заявените от него данни по отношение на декларираните от него изпълнени 

обекти, включително и при непряко участие (под формата на ДЗЗД, обединение или 

др.) за обема и сроковете на конкретно изпълнените от него работи. 

 

 

2. Участник № 2 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД – гр. Хасково с оферта вх. № 

02/21.08.2019г., ЕИК: 126729838 , адрес: п.к.6300, гр.Хасково, ул.―Добруджа―10, 

вх.Б, ет.2, офис 23, тел. 038660800, е-mail: eko_tr@abv.bg, представлявано от 

Величко Христов Минев – Изпълнителен директор. 
Подизпълнители и/или участие на трети лица не са заявени от участника. 

По отношение на участника комисията НЕ КОНСТАТИРА липса на документи 

и/или несъответствия с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Участникът е представил всички изискуеми документи и информация, които 

са релевантни, съотносими и съответстващи на критериите за подбор. 

Въз основа на извършената проверка комисията установи, че участникът отговаря на 

изискванията на Възложителя за лично състояние, годност, икономическо и финансово 

състояние и технически възможности, в резултат на което комисията счита, че е налице 

съответствие на участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД – гр. Хасково с ЕИК: 

126729838 с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, обявени от 

Възложителя. 

 

 

ІІI. Комисията РЕШИ: 

 

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

настоящия протокол участниците, за които са констатирани несъответствия, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните липси и 

несъответствия. Допълнително представената информация може да обхваща и други 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

офертата. 

 

2. Възлага на Председателя да публикува настоящия протокол в профила на 

купувача на Община Етрополе, както и да изпрати копие от него на участниците, в 

изпълнение на изискванията на чл. 54 от ППЗОП като се даде срок от 5 работни дни, 

считано от датата на получаването му, в който срок да се представят в Община 

Етрополе липсващите документи или тези с констатирани в тях нередовности. 

mailto:eko_tr@abv.bg
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Протоколът се състави на 24.09.2019 г. и се подписа от членовете на комисията без 

особено мнение. 

 

 

 

 

 

Председател: 
 

/п/ 

(инж. Стефан Борисов) 

 

 
Членове 

 

1.      /п/                                                            2.       /п/ 

   (Ивайло Иванов)                                       (инж. Силвия Хартарска) 

 

     3.     /п/                                        4.      /п/ 

   (Юлия Митова)                                                (Бистра Павлова) 

 

 

 

 

 

*Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


