
 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ– ХАДЖИДИМОВО 
   п.к. 2933, гр.Хаджидимово                       тел: 07528 89 22; 0882 808 474; факс: 0882 808 466 
     ул.”Димо Хаджидимов” №46                      www.hadzhidimovo.com; e – mаil: obshtina_hadjidimovo@mail.bg 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Обществена поръчка, възлагана чрез Публично състезание по реда и условията на Глава двадесет и пета от ЗОП, с 

предмет: „Извършване на СМР на обекти-публична общинска собственост, благоустрояване и ремонт на улици, 

тротоари и принадлежности към тях на територията на община Хаджидимово“, по пет обособени позиции 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №2 
 

от заседание на Комисията, определена за провеждане на процедура Публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обекти-

публична общинска собственост, благоустрояване и ремонт на улици, тротоари и 

принадлежности към тях на територията на община Хаджидимово“ по пет обособени позиции, 

открита с Решение № 32 от 20.02.2017 г. на Възложителя 

 

 

Днес, 22.05.2017 г., в заседателната зала на Общински съвет – Хаджидимово, 

находяща се в административната сграда на Община Хаджидимово - гр. Хаджидимово, пл. 

„Димо Хаджидимов“ №46, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №59 

от 28.03.2017 г. на  Възложителя, за провеждане на процедура Публично състезание при 

реда и условията на Глава 25
та

 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: 

„Извършване на СМР на обекти-публична общинска собственост, благоустрояване и 

ремонт на улици, тротоари и принадлежности към тях на територията на община 

Хаджидимово“ по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: 

„Рехабилитация на градинката в кв. 52 в гр. Хаджидимово; Обособена позиция №2: 

„Благоустрояване и/или ремонт на улици и принадлежности към тях в град Хаджидимово, 

село Теплен, село Беслен и село Абланица“; Обособена позиция №3: „Благоустрояване на 

улици в село Ново Лески и село Копривлен”; Обособена позиция №4: „Благоустрояване 

и/или ремонт на улици и тротоари в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово“ и 

Обособена позиция №5: „Ремонт на покривна конструкция на сградата на Кметство 

Петрелик, община Хаджидимово“, открита с Решение № 32 от 20.02.2017 г. на Кмета на 

Община Хаджидимово. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 

Председател: Вергиния Любомирова Попилиева – юрисконсулт в администрацията 

на Община Хаджидимово. 

 

Членове:       

1. Величка Атанасова Разменова – младши експерт „общинска собственост“ в 

администрацията на Община Хаджидимово; 

2. Цветанка Иванова Попова – младши специалист „счетоводство“ в 

администрацията на Община Хаджидимово; 

3. арх. Илве Фаикова Метушева – Главен архитект на Община Хаджидимово; 

4. Атанас Николов Кюмурджиев – главен специалист „кадастър и регулация” в 

администрацията на Община Хаджидимово. 

 

и резервни членове: 

1. Мариела Георгиева Стоинкова – юрисконсулт в администрацията на Община 

Хаджидимово. 

2. Катерина Стоянова Влахова – младши експерт - счетоводител в администрацията 

на Община Хаджидимово. 
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Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото закрито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни 

решения, определените резервни членове не присъстват и не вземат участие в работата на 

Комисията на днешното й заседание. 

След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за 

спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,  

Председателят на Комисията откри заседанието в 10:30 часа, като запозна членовете й със 

следните обстоятелства: 

 

I. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и от 

Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1 от 28.03.2017 г., 

обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на документите по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с 

изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, утвърдени от 

Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на Община 

Хаджидимово са постъпили допълнителни документи към офертите, подадени за 

участие в процедурата от следните Участници, спрямо информацията, отразена в ЕЕДОП-

ите на чиито оферти, Комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и 

съответно е дала указания за тяхното отстраняване/коригиране, последователно изброени 

по реда на тяхното първоначално постъпване, както следва: 

 

№ УЧАСТНИК 

Вх. №, дата и час на 

допълнително 

представените 

документи 

Обособена 

позиция 

1. 
„БАРИН АЛП“ ЕООД 

Гр. Смолян, бул. „България“ №14 

№53-00-48/09.05.2017 г. 

подадени в 12:20 ч. 
№1 

2. 
ЕТ „СЮЛЕЙМАН МЕТУШЕВ – СЕВДИ“ 

с. Абланица, ул. „Христо Ботев“ №16 

№53-00-46/09.05.2017 г. 

подадени в 10:35 ч. 
№5 

3. 
„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД  

Гр. Дупница, ул. „Самоковско шосе“ №38 

№53-00-52/11.05.2017 г. 

подадени в 11:58 ч. 

№1, №2, 

№3, №4 и 

№5 

4. 
„ФЕЙЗАЛ“ ЕООД 

Гр. Сърница, ул. „Свобода“ №74 

№.53-00-55/17.05.2017 г. 

подадени в 12:00ч. 
№1 и №5 

5. 
„А - СТРОЙ“ ЕООД,  

с. Абланица, ул. „Кавала“ №17 

№53-00-49/09.05.2017 г. 

подадени в 12:17 ч. 
№1, №2, 

№4 и №5 

6. 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД,  

Гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” 

№21 

№53-00-47/09.05.2017 г. 

подадени в 10:42 ч. 
№2, №3 и 

№4 

7. 
„АГРОМАХ“ ЕООД,  

с. Бело поле, п.к. 2709 

№53-00-53/11.05.2017 г. 

подадени в 14:56 ч. 

№2, №3  

и №4 

 

Комисията констатира, че не е представен допълнително изискания му коригиран 

нов ЕЕДОП, нито други допълнителни документи, съдържащи променена и/или допълнена 

информация за отстраняване на установените от нея несъответствия или липса на 

информация в офертата на следния Участник: 

 

- „ГЛОБУС“ ООД, депозирал първоначално оферта за участие по всичките пет 

обособени позиции от обхвата на настоящата обществена поръчка. 
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Предвид така направената от нея констатация, Комисията счита, че с цел спазване на 

основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, т. 1 и т. 2) – за 

равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 

останалите, коректни Участници, подали нови ЕЕДОП-и и допълнителни документи в 

нормативно установения преклузивен срок от пет работни дни, следва да предложи на 

Възложителя да отстрани от участие в процедурата този Участник, който не е 

представил в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок 

допълнително изисканите му доказателства за лично състояние и за покриване на 

критериите за подбор, а именно: „ГЛОБУС“ ООД. 

                  

След установяването, че останалите Участници са депозирали допълнително 

изискания от всеки един от тях нов ЕЕДОП за съответната обособена позиция от обхвата на 

възлагане, за която участва отделния Икономически оператор, в указания вид и начин на 

представяне, Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи 

към разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на 

Участниците с изискванията, одобрени от Възложителя към личното състояние и 

критериите за подбор, описвайки и анализирайки същите по-долу в настоящия Протокол, 

по реда на първоначалното подаване на офертите, а именно: 

 

 

1. „БАРИН АЛП“ ЕООД - оферта с вх. №53-00-15 от 17.03.2017 г., подадена за 

участие по обособена позиция №1 от обхвата на обществената поръчка 

 

Изпълнявайки указанията на Комисията, разписани по отношение на 

изискваните му допълнителни данни и информация, в съставения от нея Протокол 

№1/28.03.2017 г., Участникът е представил: 

 

1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството посочване на 

представения от него нов ЕЕДОП, съобразен с отделните изисквания, отразени в 

предходния Протокол №1, едновременно и изброяване на допълнително представени в 

приложение документи, преценени от Участника като необходими  и относими за доказване 

на отделни, декларирани от него факти и обстоятелства. 

 

2. Попълнен нов Единен европейски документ за обществени поръчки.  

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко 

едно от декларативно отразените в разглеждания документ волеизявления на 

Икономическия оператор, Комисията констатира, че всички установени от нея липси или 

непълноти в информацията и/или несъответствия с изискванията към личното състояние 

и с критериите за подбор в първоначално представения от Участника ЕЕДОП са 

отстранени, респ. коригирани. В нито един от относимите Раздели в отделните Части 

на обсъждания документ няма противоречащи или несъответни данни и информация. 

 

С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, 

определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник 

„Барин алп“ ЕООД е представил Единна обща декларация (ЕЕДОП) отразяваща 

пълното му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето 

възлагане условия към личното състояние, както и на минималните  изисквания за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за 

икономическо и финансово състояние и за технически и професионални способности 

като условия за допустимост и критерии за подбор. 

 

 

 

 



4 

 

 

2. ЕТ „СЮЛЕЙМАН МЕТУШЕВ – СЕВДИ“ - оферта с вх. № 53-00-20 от 

20.03.2017 г., подадена за обособена позиция №5 

 

В отговор на указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 

Протокол №1/28.03.2017 г. по отношение на изискваните му допълнителни документи, 

Участникът е представил: 

 

1. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, прегледа и анализа на 

отразените в който факти и обстоятелства, извършени от Комисията на основание чл. 54, 

ал. 12 от ППЗОП, обосновава следното заключение: 

 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 28.03.2017 г. точни 

указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 

условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 

финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 

допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор, Участникът е представил 

ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа 

на първоначално представената от него оферта. 

 

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 

него ЕЕДОП и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 

минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени 

от Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията 

намира, че в представената от ЕТ „Сюлейман Метушев – Севди“ оферта, няма липси, 

непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовност или 

фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя 

условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови 

изисквания за участие в процедурата. 

 

 

 

 

3. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД - оферта с вх. № 53-00-22 от 20.03.2017 г., 

подадена за участие по всички пет обособени позиции от обхвата на възлагане 

 

В съответствие с указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 

Протокол №1/28.03.2017 г. по отношение на изискваните му допълнителни документи, 

Участникът е представил: 

 

1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си направено от Участника 

изброяване на приложените от него допълнителни документи, целящи отстраняване на 

констатираните от Комисията нередовности/липси на данни и информация в приложените 

като част от офертата му ЕЕДОП-и. 

 

2. Нови Единни европейски документи за обществени поръчки, попълнени 

съответно за всяка една от обособените позиции, за изпълнението на които 

Икономическият оператор участва.  

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко 

едно от декларативно отразените волеизявления на Икономическия оператор (поотделно 

за всеки от разглежданите документи), Комисията констатира, че всички установени от 
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нея липси или непълноти в информацията и/или несъответствия с изискванията към 

личното състояние и с критериите за подбор в първоначално представения от Участника 

ЕЕДОП по всяка от петте обособени позиции от №1 до №5), са отстранени, респ. 

коригирани. В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъжданите 

документи няма противоречащи или несъответни данни и информация. 

 

С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, 

определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник 

„Мегаинвест - Холд“ ЕООД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП-и) 

отразяващи пълното му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на 

настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с минималните  

изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, 

за икономическо и финансово състояние и за технически и професионални 

способности като условия за допустимост и критерии за подбор, по всяка от 

отделните обособени позиции, за които е подадена офертата му (№1, №2, №3, №4 и 

№5). 

 

 

 

 

4. „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД- оферта с вх. № 53-00-25 от 20.03.2017 г., подадена за 

участие по обособени позиции №1 и №5 от обхвата на обществената поръчка 

 

Предвид установените липси и непълноти в информацията, отразена в 

първоначално представения ЕЕДОП на „Фейзал“ ЕООД, както и несъответствия с 

поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за 

подбор и съобразно указанията на Комисията, отразени в съставения от нея 

Протокол №1 от 28.03.2017 г., Участникът е представил следните документи: 

 

1. Придружителни писма, всяко от които съдържащо в текста си направено 

посочване на съответния нов ЕЕДОП, който Участника представя като относим за всяка 

отделна от обособените позиции, за изпълнението на които участва.  

 

2. Два броя нови ЕЕДОП-а, попълнени за „Фейзал“ ЕООД и подписани от 

Управителя на Дружеството, конкретно и поименно персонифициран.  

Видно от фактите и обстоятелствата, вписани в разглежданите документи, същите 

отразяват декларативно представените от Участника данни и информация, относими към 

заявеното от него участие по обособени позиции №1 и №5 от обхвата на провежданата 

обществена поръчка. 

Извършеният от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и анализ 

на новоотразените факти и обстоятелства в обсъжданите документи, обосновава следното 

нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 28.03.2017 г. точни 

указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 

условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 

финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 

допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор, Участникът е представил 

нови ЕЕДОП-и, в които са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при 

прегледа на първоначално представената от него оферта. 

 

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставените от 
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него ЕЕДОП-и, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 

минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени 

от Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията 

намира, че в представената от „Фейзал“ ЕООД оферта, няма липси, непълноти или 

несъответствие на информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в 

нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 

утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 

 

 

 

 

5. „ГЛОБУС“ ООД  - оферта с вх. № 53-00-26 от 20.03.2017 г., подадена за 

участие и в петте обособени позиции от обхвата на възлагане 

 

По отношение на Участник „ГЛОБУС“ ООД, Комисията установи следното:  

 

След запознаване със съдържанието на представения от Деловодството на Община 

Хаджидимово входящ регистър, съдържащ данни и информация за Участниците, 

депозирали допълнителни документи, изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с 

ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа и реда на постъпването им, Комисията констатира, 

че не са постъпвали и завеждани в деловодната система на Възложителя 

допълнителни документи към оферта вх. №53-00-26/20.03.2017 г. на Участника. 

Предвид обстоятелството, че копие от Протокол №1, съдържащ констатациите на 

Комисията, съответно – указанията й към изисканите от Участника допълнителни 

документи, е връчен на негов представител от куриерската служба, ползвана от 

Възложителя на 09.05.2017 г., което е удостоверено с подписа на лицето – приемател на 

документа, от тази именно дата спрямо „Глобус“ ООД е започнал да тече срока по чл. 54, 

ал.9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 

Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок не по-

късно от 17:30 ч. на 17.05.2017 г. 

 

Констатираната липса на представени допълнителни документи от Участник 

„ГЛОБУС“ ООД по същество следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на 

Комисията за отстраняване на установени от нея в представения от Икономическия 

оператор ЕЕДОП липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор в процедурата, 

одобрени от Възложителя, които обстоятелства правят непълна офертата на 

Дружеството, подадена за участие във всички обособени позиции от обхвата на 

настоящето възлагане, а именно: обособена позиция №1 „Рехабилитация на 

градинката в кв. 52 в гр. Хаджидимово“, обособена позиция №2 „Благоустрояване и/или 

ремонт на улици и принадлежности към тях в град Хаджидимово, село Теплен, село 

Беслен и село Абланица“, обособена позиция №3 „Благоустрояване на улици в село Ново 

Лески и село Копривлен”, обособена позиция № 4 „Благоустрояване и/или ремонт на 

улици и тротоари в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово“ и обособена 

позиция №5 „Ремонт на покривна конструкция на сградата на Кметство Петрелик, 

община Хаджидимово“, едновременно с което и неотговаряща на поставените от 

Възложителя критерии за подбор и предварително обявените условия по поръчката. 

 

Всички гореобсъдени обстоятелства, както на самостоятелно основание, така 

и в тяхната съвкупност обосновават предложението на Комисията, отправено до 

Възложителя, Участникът да бъде отстранен от участие в процедурата, на 
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основание чл. 107, т. 1, предл. първо и последно и т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 54, 

ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1, чл. 63, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП, чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 107, 

т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

 

 

 

 

6. „А - СТРОЙ“ ЕООД  - оферта с вх. № 53-00-27 от 20.03.2017 г., подадена за 

участие по обособени позиции №1, №2, №4 и №5 на обществената поръчка 

 

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 

съставения от нея Протокол №1 от 28.03.2017 г., Участникът е представил следните 

документи: 

 

1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството посочване на 

представените от него нови ЕЕДОП-и, съобразени с отделните изисквания, отразени в 

предходния Протокол №1, едновременно и изброяване на допълнително представените в 

приложение към съответния ЕЕДОП документи - както тези, конкретно указани му от 

Комисията, а също и такива, преценени от Участника като необходими  и относими за 

доказване на отделни, декларирани от него факти и обстоятелства. 

 

2. Нови Единни Европейски документи за обществени поръчки, поотделно 

представени за всяка обособена позиция за която е подадена първоначалната оферта на 

Участника, прегледа и анализа на отразените в които факти и обстоятелства, извършени от 

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновава следното нейно заключение: 

 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 28.03.2017 г. точни 

указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 

условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 

финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 

допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор, Участникът е представил 

за всяка от четирите обособени позиции, за изпълнението на които участва (№1, №2, №4 и 

№5) нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при 

прегледа на първоначално представената от него оферта. 

 

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставените 

негови ЕЕДОП-и, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 

минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени 

от Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията 

намира, че в представената от „А-Строй“ ЕООД оферта, няма липси, непълноти или 

несъответствие на информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в 

нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 

утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 

 

 

 

 

7. „БКС“ ЕООД  - оферта с вх. № 53-00-28 от 20.03.2017 г., подадена за участие 

по обособени позиции №3 и №4 от обхвата на възлагане с настоящата обществена 

поръчка 
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Предвид обстоятелството, че при извършената от нея на основание чл. 54, ал.7 от 

ППЗОП проверка за комплектността и пълнотата на съдържанието на представената от 

Участника оферта за изпълнение на дейностите включени в предметния обхват на 

възлагане по обособени позиции №3 и №4 от настоящата обществена поръчка, Комисията  

не установи липсващи, непълни или нередовни документи и/или информация, и/или 

несъответствия с поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата, както и че не 

са констатирани и фактически грешки, от Участника не са изисквани допълнителни 

документи, като офертата му е допусната до етап преглед и оценка на 

представеното от него предложение за изпълнение на поръчката. 

 

 

 

 

8. „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД  - оферта с вх. № 53-00-29 от 

20.03.2017 г., подадена за участие по обособени позиции №2, №3 и №4 от обхвата на 

възлаганите с настоящата обществена поръчка строително-монтажни дейности  

 

В отговор на указанията на Комисията, разписани по отношение на 

изискваните му допълнителни документи, в съставения от нея Протокол 

№1/28.03.2017 г., Участникът е представил: 

 

1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството посочване на 

представените от него нови ЕЕДОП-и за отделните обособени позиции, за които участва.  

 

2. Нови Единни европейски документи за обществени поръчки, съответно относими 

за обособени позиции №2, №3 и №4, за изпълнението на които Икономическият оператор 

участва.  

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко 

едно от декларативно отразените волеизявления на Икономическия оператор (поотделно 

за всеки от разглежданите документи), Комисията констатира, че всички установени от 

нея липси или непълноти в информацията и/или несъответствия с изискванията към 

личното състояние и с критериите за подбор в първоначално представения от Участника 

ЕЕДОП по всяка отделна обособена позиция (№2, №3 и №4) са отстранени, респ. 

коригирани. В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъжданите 

документи няма противоречащи или несъответни данни и информация. 

 

С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, 

определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник 

„Пиринстройинженеринг“ ЕАД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП) 

отразяващи пълното му съответствие му с утвърдените от Възложителя за целите 

на настоящето възлагане (в частта на обособени позиции №2, №3 и №4) условия към 

личното състояние, както и с минималните  изисквания за годност (правоспособност) 

за упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и 

за технически и професионални способности като условия за допустимост и 

критерии за подбор. 

 

 

 

 

9. „АГРОМАХ“ ЕООД  - оферта с вх. № 53-00-30 от 20.03.2017 г., подадена за 

участие по обособени позиции №2, №3 и №4 на обществената поръчка 
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В изпълнение и в съответствие с указанията на Комисията, разписани в 

Протокол №1 от 28.03.2017 г., Участникът е представил следните документи: 

 

1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си направено от Участника 

кратко изброяване на приложените от него отделни нови ЕЕДОП-и за отделните обособени 

позиции и други допълнителни документи, приложени по лична преценка от страна на 

Участника. 

 

2. Нови Единни Европейски документи за обществени поръчки, поотделно 

представени за всяка обособена позиция за която е подадена първоначалната оферта на 

Участника, прегледа и анализа на отразените в които факти и обстоятелства, извършени от 

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновава следното нейно заключение: 

 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 28.03.2017 г. точни 

указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 

условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 

финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 

допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор, Участникът е представил 

както за обособена позиция №2, така и за обособени позиции №3 и №4 нов ЕЕДОП, в 

който са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на 

първоначално представената от него оферта. 

 

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставените 

ЕЕДОП-и, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 

минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени 

от Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията 

намира, че в представената от „Агромах“ ЕООД оферта, няма липси, непълноти или 

несъответствие на информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в 

нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 

утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 

 

 

II. Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по 

отношение съответствието на представените от Участниците документи, относими към 

личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура в Обявлението и Документацията за участие, Комисията прие за 

установено следното: 

 

1. „БАРИН АЛП“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 

личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи годността 

(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и 

финансово състояние, както и техническите и професионални способности за изпълнение 

на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което допуска офертата му за разглеждане 

по същество, респ. до оценка направеното от него предложение за изпълнение на 

поръчката; 

 

2. ЕТ „СЮЛЕЙМАН МЕТУШЕВ – СЕВДИ“ - отговаря на одобрените от 

Възложителя изисквания към личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за 

целите на настоящето възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи 

годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото 
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и финансово състояние, както и техническите и професионални способности за изпълнение 

на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което допуска офертата му за разглеждане 

по същество, респ. до оценка направеното от него предложение за изпълнение на 

поръчката; 

 

3. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя 

изисквания към личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на 

настоящето възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи годността 

(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и 

финансово състояние, както и техническите и професионални способности за изпълнение 

на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което допуска офертата му за разглеждане 

по същество, респ. до оценка направените от него предложения за изпълнение на поръчката 

по всяка от петте обособени позиции от обхвата на възлагане, за изпълнението на които 

участва; 

 

4. „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 

личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи годността 

(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и 

финансово състояние, както и техническите и професионални способности за изпълнение 

на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което допуска офертата му за разглеждане 

по същество, респ. до оценка направените от него предложения за изпълнение на поръчката 

по първа и пета обособени позиции от обхвата на възлагане; 

 

5. „ГЛОБУС“ ООД - не отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 

личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания за технически и професионални способности, изразяващи 

се в следното:  

- установено неизпълнение на въведените от Възложителя условия към личното 

състояние, както и за деклариране от страна на Икономическия оператор налице ли са 

спрямо него обстоятелствата на свързаност по смисъла на чл. 101, ал. 11 от ЗОП и 

регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим по чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, водещо до сработване на санкционните норми на чл. 54, ал. 1, т. 1 

от ЗОП, чл. 107, т. 4 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, респ., на чл. 107, т.1, предл. второ 

от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

- констатирана липса на съответствие на представената от Дружеството 

оферта с конкретни минимални изисквания, утвърдени от Възложителя по процедурата и 

касаещи годността (правоспособността) му за упражняване на професионална дейност, 

съобразно чл. 60, ал. 1 от ЗОП, както и техническите и професионалните му способности 

като критерии за подбор по смисъла на чл. 63, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП, които конкретни 

пропуски са подробно и в детайли описани от Комисията в съответното за Дружеството 

поле на Протокол №1 от 28.03.2017 г.; 

 

6. „А - СТРОЙ“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 

личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи годността 

(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и 

финансово състояние, както и техническите и професионални способности за изпълнение 

на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което допуска офертата му за разглеждане 

по същество, респ. до оценка направените от него предложения за изпълнение на поръчката 

по всяка от четирите обособени позиции от обхвата на възлагане, за изпълнението на които 

участва; 

 

7. „БКС“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към личното 

състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане 
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минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и 

техническите и професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на 

възлагане, с оглед което допуска офертата му за разглеждане по същество, респ. до оценка 

направените от него предложения за изпълнение на поръчката по трета и четвърта 

обособени позиции от обхвата на възлагане; 

 

8. „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - отговаря на одобрените от 

Възложителя изисквания към личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за 

целите на настоящето възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи 

годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото 

и финансово състояние, както и техническите и професионални способности за изпълнение 

на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което допуска офертата му за разглеждане 

по същество, респ. до оценка направените от него предложения за изпълнение на поръчката 

по втора, трета и четвърта обособени позиции от обхвата на възлагане; 

 

9. „АГРОМАХ“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 

личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи годността 

(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и 

финансово състояние, както и техническите и професионални способности за изпълнение 

на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което допуска офертата му за разглеждане 

по същество, респ. до оценка направените от него предложения за изпълнение на поръчката 

по всяка от трите обособени позиции от обхвата на възлагане, за изпълнението на които 

участва. 

 

III. Въз основа на така направените от неяизводи, Комисията предлага на 

Възложителя: 

 

1.  Да се отстрани от участие в процедурата:  

 

1. „ГЛОБУС“ ООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и последно и т. 2, б. 

„а“ от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1, чл. 63, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП, чл. 

101, ал. 5 от ЗОП и чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП - по обособени 

позиции №1, №2, №3, №4 и №5. 

 

2.  Да се допуснат до разглеждане техническите  предложения на:  

 

2.1. По обособена позиция №1: „Рехабилитация на градинката в кв. 52 в гр. 

Хаджидимово“: 

(1) „БАРИН АЛП“ ЕООД; 

(2) „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД; 

(3) „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД; 

(4) „А - СТРОЙ“ ЕООД. 

 

2.2. По обособена позиция №2: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и 

принадлежности към тях в град Хаджидимово, село Теплен, село Беслен и село Абланица“: 

(1) „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД; 

(2) „А - СТРОЙ“ ЕООД; 

(3) „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД; 

(4) „АГРОМАХ“ ЕООД. 
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2.3. По обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в село Ново Лески и село 

Копривлен”: 

(1) „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД; 

(2) „БКС“ ЕООД; 

(3) „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД; 

(4) „АГРОМАХ“ ЕООД. 

 

2.4. По обособена позиция №4: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и 

тротоари в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово“:  

(1) „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД; 

(2) „А - СТРОЙ“ ЕООД; 

(3) „БКС“ ЕООД; 

(4) „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД; 

(5) „АГРОМАХ“ ЕООД. 

 

2.5. По обособена позиция №5: „Ремонт на покривна конструкция на сградата на 

Кметство Петрелик, община Хаджидимово“: 

(1) ЕТ „СЮЛЕЙМАН МЕТУШЕВ – СЕВДИ“; 

(2) „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД; 

(3) „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД; 

(4) „А - СТРОЙ“ ЕООД. 

 

 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 25.05.2017 г. 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  

 

Вергиния Попилиева - заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) - лични данни; 

 

Членове:       

 

1. Величка Разменова - заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) - лични данни; 

 

2. Цветанка Попова - заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) - лични данни; 

 

3. арх. Илве Метушева - заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) - лични данни; 

 

4. Атанас Кюмурджиев заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) - лични данни; 

 


