
П Р О Т О К О Л № 1 

за отваряне на офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-
монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на 

улици и тротоари в с. Ягода, с. Юлиево и с. Дъбово на територията на община 
Мъглиж" 

В изпълнение на Заповед № РД-09-205#15 /30.07.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж, 
комисия в състав: 
Председател: 

Стела Красимирова Славчева - професионална квалификация „юрист" - спец. „Право"; 
Членове: 
Инж. Христо Николов Щерев - професионална квалификация „строителен инженер" -
спец. „ПГС" 
Инж.Динко Калчев Динев - външен експерт, вписан в списъка по чл. 19, ал.2, т. 8 от 
Закона за обществените поръчки под № ВЕ-1066; професионална квалификация: 
строителен инженер „Пътно строителство"; 

Резервни членове: 

Гергана Христова Иванова - професионална квалификация „строителен инженер" - спец. 
„ПГС" 
Зорница Светославова Здравкова - правоспособен юрист - спец. „Право" 

се събра на 30.07.2015 г. от 11:00 часа в Общинска администрация гр. Мъглиж, 
пл. "Трети март" №32, в заседателна зала и започна работа в пълен състав. 

I. Обща информация 
Председателят на комисията прие от Главен специалист "Обща канцелария" при 
общинска администрация Мъглиж - „Избор на изпълнител за извършване на 
строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и 
реконструкция на улици и тротоари в с. Ягода, с. Юлиево и с. Дъбово на 
територията на община Мъглиж", публикувано обявление в РОП на АОП под № 
675331 от 01.07.2015 г. 

На публичното заседание на комисията за отваряне на офертите присъства управител 
на един от участниците, както следва: 
1. Мариела Глушкова, представител на ДЗЗД «ДИМАС - АУТА ХИТ» - удостовери 
самоличността си с лична карта и представи пълномощни от Представляващия ДЗЗД 
«ДИМАС - АУТА ХИТ» и Управител на «АУТА ХИТ» ЕООД, член на ДЗЗД «ДИМАС -
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АУТА ХИТ» и от Председателя на СД и законен представител на «ДИМАС» АД, член на 
ДЗЗД «ДИМАС - АУТА ХИТ» ; 

Председателят на комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения и 
запозна членовете на комисията за предстоящата работа, като направи кратко въведение 
за работата й: 

С Решение № РД-09-205 от 01.07.2015г. е открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.З, т.1 от ЗОП, а именно открита процедура с 
предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и 
асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в 
с. Ягода, с. Юлиево и с. Дъбово на територията на община Мъглиж". 

Издадена е заповед на Възложителя с № РД-09-250#15/30.07.2015 г. за назначаване 
на комисия, която да отвори, разгледа, оцени и класира по реда на тяхното постъпване 
подадените оферти за участие в процедурата. 

Председателят на комисията констатира, че видно от Регистър на фирмите, 
подали оферти за участие има входирани 10 /десет/ оферти. Председателят на комисията 
представи поименно офертите за участие в процедурата, постъпили в "Общински център 
за услуги и нформация на гражданите" на общинска администрация както следва: 

1. "Галчев инженеринг" ЕООД, гр. София, вх. №09-205#5/29.07.2015г., 12:10 часа 
2. „Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС" АД, гр. Стара Загора, вх. № 09-205-

#6/29.07.2015г., 13:46 часа 
3. „Пътно поддържане - Сливен" ЕООД, гр. Сливен, вх. №09-205#7/29.07.2015г., 

14:07 часа 
4. ДЗЗД „Димас - Ауто хит", гр. Габрово, вх. №09-205#8/29.07.2015г., 14:22 часа 
5. „Еко Традекс Груп" АД, гр. Хасково, вх. №09-205#9/29.07.2015г., 14:31 часа 
6. „Пътсройинженеринг" АД - Кърджали, с. Груево, вх. №09-205#10/29.07.2015г., 

14:37 часа 
7. „Пи Ес Ай" АД, гр. Стара Загора, вх. №09-205-#11/29.07.2015г., 14:51 часа 
8. „Пътища Пловдив" АД, гр. Пловдив, вх. №09-205#12/29.07.2015г., 15:07 часа 
9. ДЗЗД „Мъглиж ПП2015", гр. Стара Загора, вх. №09-205#13/29.07.2015г., 15:13 

часа 
10. „Щрабаг" ЕАД, гр. София, вх. №09-205#14/15:37.2015г., 12:10 часа 

II. Резултати от работата на комисията 
1. Отваряне на офертите 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на получаването им и 
извършваше проверка за наличието на три отделни запечатани плика със съответните 
надписи. При поетапното отваряне на съответние оферти се установи, подадените оферти 
съдържат три отделни затечатани плика и със съответните надписи по тях. 

При отварянето на офертите трима от членовете на комисията подписаха Плик № 3 
на всички подадени оферти. 

Плик № 3 от офертите на участниците не бяха приподписани от страна на 
участниците в процедурата, тъй като единствения присъстващ представител на участник в 
процедурата не пожела да ги подпише. 

Комисията продължи своята работа, с офертите като отвори пликове с № 2 от 
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офертите и трима от членовете на комисията подписаха документите, които се намираха 
там. 

Документите в плик № 2 не бяха подписани от страна на единствения присъстващ 
представител на участник в процедурата, тъй като същия не пожела да ги подпише. 

След което комисията отвори плик № 1 от офертата на участниците, по реда на 
тяхното постъпване и оповести документите, които те съдържат. Членовете на комисията 
провериха съответствието на поставените в пликове № 1 документи и информация със 
списъкае по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, като констатира различие между Списъка и 
приложените документи в офертата на участник №9 ДЗЗД „Мъглиж ПП2015", гр. Стара 
Загора. С пиложения Списък участникът е посочил т. 9 - Документ за внесена гаранция за 
участиев оригинал, а в съдържанието на Плик №1 същата не бе намерена и оповестена на 
публичното заседание. От извършената проверка комисията констатира, че всички 
документи на останалите участници, съгласно приложените от участниците списъци на 
документи съдържащи се в офертите съответстват. 

Така комисията поетапно изварши действията по ал. 4 и ал.5 на чл. 68 от ЗОП. С това 
приключи публичната част от заседанието на комисията. Комисията продължи своята 
работа и започна проверка на документите в Плик №1 на участника относно липсващи 
документи, съответствието да документите с критериите за подбор, както и с другите 
изисквания на процедурата. 

От извършената проверка комисията констатира, следното: 

Относно констатациите по Плик №1 на участника "Галчев инженеринг" 
ЕООД, гр. София 

Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и не 
констатира, липсващи документи, документи удостоверяващи несъответствие с 
критериите за подбор, както и други несъответствия с условия на процедурата. 

На основание направените констатации комисията взе единодушно 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 
Допуска до разглеждане на документите в Плик №2 участника "Галчев инженеринг" 
ЕООД, гр. София 

Относно констатациите по Плик №1 на участника „Пътно строителна 
компания ЕС БИ ЕС" АД, гр. Стара Загора 

Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и не 
констатира, липсващи документи, документи удостоверяващи несъответствие с 
критериите за подбор, както и други несъответствия с условия на процедурата. 

На основание направените констатации комисията взе единодушно 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 
Допуска до разглеждане на документите в Плик №2 участника „Пътно строителна 
компания ЕС БИ ЕС" АД, гр. Стара Загора 
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Относно констатациите по Плик №1 на участника „Пътно поддържане -
Сливен" ЕООД, гр. Сливен 

Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и не 
констатира, липсващи документи, документи удостоверяващи несъответствие с 
критериите за подбор, както и други несъответствия с условия на процедурата. 

На основание направените констатации комисията взе единодушно 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 
Допуска до разглеждане на документите в Плик №2 участника „Пътно поддържане -
Сливен" ЕООД, гр. Сливен 

Относно констатациите по Плик №1 на участника ДЗЗД „Димас - Ауто хит", 
гр. Габрово 

Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и 
констатира следните нередности: 

1. Участникът е приложил копие Сертификат ISO 9001:2008, издаден на фирма 
„Димас" АД, член на обединението участник. Посоченият сертификат обаче е изцяло на 
английски език. Изискванията на процедурата, заложени в Обявление за възлагане на 
обществена поръчка, в раздел /V.3.6) Език, на който могат да бъдат изготвени 
офертите - е отбелязано същите да бъдат представени на Български език. Това означава, 
че участникът следва да представи документ, за доказване на съответствието си с 
критерия за подбор на български език. От така представения документ, комисията не може 
да прецени, до колко същият покрива изискването за обхват на сертификата и не може да 
приеме същия като валиден, тъй като не е представен на български език, каквото е 
изискването на обявлението на обществената поръчка. 

На основание направените констатации и на основание чл. 68, ал.8 от ЗОП 
комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е № 4 
На основание чл. 68, ал. 9 ЗОП да се изиска от участника ДЗЗД „Димас - Ауто 

хит", гр. Габрово да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия 
протокол документи с които участника да отстрани констатираните несъответствия. 

Относно констатациите по Плик №1 на участника „Еко Традекс Груп" АД, гр. 
Хасково 

Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и 
констатира следните нередности: 

1. Участникът е представил 3 бр. декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение 
№1 към Образец №1, съгласно изискванията на Възложителя на трите лица по чл. 4 на чл. 
47 от ЗОП съгласно регистрацията на дружеството, а именно - от Величко Христов 
Минев, от Тенчо Христов Лилянов и от Даниел Руменов Гаргов. При преглед на 
съдържанието на тези представени от участника документи, същата установи, че поле 
"Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 
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обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на 
държавата, в която е установен участникът, е длъжен да предоставя информация за 
тези обстоятелства служебно на Възложителя" от образеца е празна и в трите 
декларации. Участникът не е представил изискуемата от Възложителя информация 
относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или 
компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която е установен 
участникът, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 
Възложителя. Във връзка с горното, представените от участника документи не 
съдържат изискуемата от Възложителя информация, което прави и трите документа 
нередовни по съдържание. 

На основание направените констатации и на основание чл. 68, ал.8 от ЗОП 
комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е № 5 
На основание чл. 68, ал. 9 ЗОП да се изиска от участника „Еко Традекс Груп" 

АД, гр. Хасково да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия 
протокол документи с които участника да отстрани констатираните несъответствия. 

Относно констатациите по Плик №1 на участника „Пътстройинженеринг" АД 
- Кърджали, с. Груево 

Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и не 
констатира, липсващи документи, документи удостоверяващи несъответствие с 
критериите за подбор, както и други несъответствия с условия на процедурата. 

На основание направените констатации комисията взе единодушно 

Р Е Ш Е Н И Е № 6 
Допуска до разглеждане на документите в Плик №2 участника „Пътстройинженеринг" 
АД - Кърджали, с. Груево 

Относно констатациите по Плик №1 на участника „Пи Ес Ай" АД, гр. Стара 
Загора 

Комисията прегледа всичтси документи на участника, поставени в Плик № 1 и не 
констатира, липсващи документи, документи удостоверяващи несъответствие с 
критериите за подбор, както и други несъответствия с условия на процедурата. 

На основание направените констатации комисията взе единодушно 

Р Е Ш Е Н И Е № 7 
Допуска до разглеждане на документите в Плик №2 участника „Пи Ес Ай" АД, гр. Стара 
Загора 

Относно констатациите по Плик №1 на участника „Пътища Пловдив" АД, гр. 
Пловдив 

Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и 
констатира следните нередности: 



1. Участникът е представил 3 бр. декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение 
№1 към Образец №1, съгласно изискванията на Възложителя на трите лица по чл. 4 на чл. 
47 от ЗОП съгласно регистрацията на дружеството, а именно - от Асен Христов Савев, от 
Маргарита Иванова Попиванова и от Кристина Руменова Иванчева - Кундурова. При 
преглед на съдържанието на тези представени от участника документи, същата установи, 
че поле "Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 
обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на 
държавата, в която е установен участникът, е длъжен да предоставя информация за 
тези обстоятелства служебно на Възложителя" от образеца е празна и в трите 
декларации. Участникът не е представил изискуемата от Възложителя информация 
относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или 
компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която е установен 
участникът, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 
Възложителя. Във връзка с горното, представените от участника документи не 
съдържат изискуемата от Възложителя информация, което прави и трите документа 
нередовни по съдържание. 

На основание направените констатации и на основание чл. 68, ал.8 от ЗОП 
комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е № 8 
На основание чл. 68, ал. 9 ЗОП да се изиска от участника „Пътища Пловдив" 

АД. гр. Пловдив да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия 
протокол документи с които участника да отстрани констатираните несъответствия. 

Относно констатациите по Плик №1 на участника ДЗЗД „Мъглиж ПП2015", 
гр. Стара Загора 

Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и 
констатира следните нередности: 

1. Както комисията, констатира по-горе в настоящия протокол, участникът не е 
представил документ за внесена гаранция за участие. Съгласно изискванията на 
Възложителя, участниците следва да предсавят в Плик №1 Документ за гаранция за 
участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена 
гаранция за участие под формата на парична сума по банкова сметка или документ за 
внесена сума в касата на Възложителя. Комисията счита, гореописаното обстоятелство 
за липсващ документ от офертата на участника, с оглед на което, 

На основание направените констатации и на основание чл. 68, ал.8 от ЗОП 
комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е № 9 
На основание чл. 68, ал. 9 ЗОП да се изиска от участника ДЗЗД „Мъглиж 

ПП2015", гр. Стара Загора да представи, в срок 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол документи с които участника да отстрани констатираните 
несъответствия. 

Относно констатациите по Плик №1 на участника „Щрабаг" ЕАД, гр. София 
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Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и не 
констатира, липсващи документи, документи удостоверяващи несъответствие с 
критериите за подбор, както и други несъответствия с условия на процедурата. 

На основание направените констатации комисията взе единодушно 

Допуска до разглеждане на документите в Плик №2 участника „Щрабаг" ЕАД, гр. 
София. 

С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа по съставяне на настоящия 
протокол на 10.08.2015г., като за целта бяха проведени две заседания на комисията, същата 
състави Протокол №1 от разглеждането на подадени за участие оферти в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 
строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и 
реконструкция на улици и тротоари в с. Ягода, с. Юлиево и с. Дъбово на 
територията на община Мъглиж". Председателят на комисията предприе действия за 
изпращане на настоящия протокол до всички участници в процедурата. 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 0 

Инж.Динко Калчев Динев - външен експерт -

Председател: 
Стела Красимирова Славчева - спец. „Пра1 

Членове: 

Инж. Христо Николов Щерев - спец. „ПГС" -
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