
ПРОТОКОЛ №1 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 640111.09.2014 г. на Радка Йорданова Рашева
Зам.кмет па Община Омуртаг, упълномощена със Заповед № 546112. 08.2014 г., за разглеждане, оценка и 

класиране на подадените оферти за участие в открита процедура при условията на опростените 

правuла за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ос11ове11 ре.мо11т иа пътища и улици в 

общипа Омуртаг", открита с Решение № 17112.08.2014 г. на К1иета па община О.111уртаг, с УИК в РОП 

00449-2014-0007, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП 

Днес, 11.09.2014 г. от 10,00 часа, в ЗаседатеШiа зала на Общинска 

администрация- гр. Омуртаг, се събра комисия, назначена със Заповед № 640/ 
11.09.2014 г. на Зам. кмета на Община Омуртаг, в състав: 
Председател: Рембие Ереджебова Сюлейманова- секретар в Община Омуртаг, 

квалификация- педагог; 

Членове: 
1. Владислава Пламенова Петрова- ст. юрисконсулт в Община Омуртаг, квалификация

правоспособен юрист; 

2. Мерал Ибрахимова Адемова- гл. експ. «счетоводство» в Община Омуртаг, 

квалификация- ико1ю.wист; 

3. Нуршен Юмерова Салиева- Директор на Дирекция «ПИСОП» в община Омуртаг -
квалификация - икономист; 

4. инж. Милчо Йорданов Михайлов- гл. инженер на Община Омуртаг, квалификация
строителен uн;;1сенер; 

Комисията започна работа след получаване на списъка с участниците и 

представените оферти. Членовете на комисията попъШiиха декларации по чл.35, ал.3 от 

ЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

До приключване на срока за подаване на оферти в деловодството на Общинска 

администрация, гр.Омуртаг са постъпили четири предложения по входящ ред, както 

следва: 

(1) „Меrаинвест - Холд" ЕООД, rp. Дупница, с вх. № 91-ОО-575/10.09.2014г., в 

10:35 часа; 
(2) „Пътинженеринrстрой-Т" ЕАД, rp. Търrовище, с вх. № 91-00-

576/10.09.2014 г., в 10:40 часа; 
(3) „БКС - Търrовище" ЕООД, rp. Търrовище, с вх. № 91-00-578/10.09.2014 

г., в 13:30 часа; 
(4) „Радита" ООД, rp. Търrовище, с вх. № 91-00-580/10.09.2014 г„ в 15:35 часа. 

Комисията пристъпи къ:м отваряне на подадените оферти по реда на тяхното 

постъпване, за да разгледа, оцени и класира получените оферти за участие в открита 

процедура при условията на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Основен реАtонт на пътища и улици в община О~tуртаг", съгласно 

изисквания, посочени в обявлението за откриване на обществената поръчка и 

документацията. Съгласно документацията критерий за оценка на офертите е 

"икономически най - изгодна оферта". Обществената поръчка която включва три 

обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: „ОР на път TGV 3056 /III - 4802, Омуртаг - п.к. 

Птичево/ - Горско село от км. 0+000 до 1(;"1.5+ 100" 
Обособена позиция № 2: „ОР на TGV1053 / 1-4, Омуртаг - Търговище/ - граница 

общ. (Омуртаг-Търговище) - Божурка- Пайдушко - TGV1017" 
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Обособена позиция № 3: „ОР на ул."Васил Левски" от км 0+000 до км 0+231 и 
ул. "Батак" от км 0+000 до км 0+065 и площад с.Церовище" 

Офертата на участника „Мегаинвест - Холд" ЕООД е представена в запечатан 
непрозрачен плик, съгласно изискванията на чл.57, ал . 1 от ЗОП. Върху плика 

участникът е посочил адрес за кореспонденция, телефон, факс, имейл, предмета на 

поръчката и обособените позиции, за които участва. На основание чл.68, ал.ал. 4 и 5 от 
ЗОП комисията извърши необходимите действия. 

Комисията отвори офертата на участника „Мегаинвест - Холд" ЕООД. 

Комисията извърши проверка и установи, че подадената от участника оферта съдържа 

седем непрозрачни запечатани плика, а именно: един брой плик № 1 с надпис 
„ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР"; три броя плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" и три броя плик № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА 
ЦЕНА". 

Участникът участва за изпълнение на: Обособена позиция № 1: „ОР на път TGV 
3056 /III - 4802, Омуртаг - п.к. Птичево/ - Горско село от км. 0+000 до км.5+ 100"; 
Обособена позиция № 2: „ОР на TGV1053 / I-4, Омуртаг - Търговище/ - граница общ. 

(Омуртаг-Търговище) - Божурка- Пайдушко - TGV1017"; Обособена позиция № 3: „ОР 
на ул."Васил Левски" от км 0+000 до км 0+231 и ул."Батак" от км 0+000 до км 0+065 и 
площад с.Церовище". 

Съгласно изискванията на чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП членовете на комисията 

(трима) подписаха трите плика № 3 с надпис „ПРЕДЛАГ АНА ЦЕНА". Членовете на 
комисията отвориха трите плика № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА" и подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

В изпълнение на изискванията на Закона, комисията отвори плик № 1 
„ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР'', оповести документите, които той съдържа и провери 

съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

Офертата на участника „Пътинженерингстрой-Т" ЕАД е представена в 

запечатан непрозрачен плик, съгласно изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП. Върху плика 

участникът е посочил адрес за кореспонденция, телефон, факс, имейл и предмета на 

поръчката, за която участва. На основание чл.68, ал.ал. 4 и 5 от ЗОП комисията 
извърши необходимите действия. 

Комисията отвори офертата на участника „Пътинженерингстрой-Т" ЕАД. 

Комисията извърши проверка и установи, че подадената от участника оферта съдържа 

седем непрозрачни запечатани плика, а именно: един брой плик № 1 с надпис 

„ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР"; три броя плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" и три броя плик № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА 
ЦЕНА". 

Участникът участва за изпълнение на: Обособена позиция № 1: „ОР на път TGV 
3056 IIII - 4802, Омуртаг - п.к. Птичево/ - Горско село от км. 0+000 до км.5+ 100"; 
Обособена позиция № 2: „ОР на TGV1053 / I-4, Омуртаг - Търговище/ - граница общ. 

(Омуртаг-Търговище) - Божурка- Пайдушко - TGV1017"; Обособена позиция № 3: „ОР 
на ул. "Васил Левски" от км 0+000 до км О+ 231 и ул. "Батак" от км 0+000 до км 0+065 и 
площад с.Церовище". 

Съгласно изискванията на чл.68, ал.4 и ал . 5 от ЗОП членовете на комисията 

(трима) подписаха трите плика № 3 с надпис „ПРЕДЛАГ АНА ЦЕНА". Членовете на 

комисията отвориха трите плика № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА" и подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

В изпълнение на изискванията на Закона, комисията отвори плик № 1 
„ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", оповести документите, които той съдържа и провери 

съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
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Офертата на участника „БКС - Търrовище" ЕООД е представена в запечатан 

непрозрачен плик, съгласно изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП. Върху плика 

участникът е посочил адрес за кореспондеIЩия, телефон, факс, имейл и предмета на 

поръчката, за която участва. На основание чл.68, ал.ал. 4 и 5 от ЗОП комисията 
извърши необходимите действия. 

Комисията отвори офертата на участника „БКС - Търrовище" ЕООД. 

Комисията извърши проверка и установи, че подадената от участника оферта съдържа 

три непрозрачни запечатани плика, а именно: един брой плик № 1 с надпис 

„ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР"; един брой плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" и един брой плик № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА 
ЦЕНА". 

Участникът участва за изпълнение на: Обособена позиция № 2: „ОР на TGV1053 
/ I-4, Омуртаг - Търговище/ - граница общ. (Омуртаг-Търговище) - Божурка- Пайдушко 
- TGVlOl 7". 

Съгласно изискванията на чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП членовете на комисията 

(трима) подписаха плик № 3 с надпис „ПРЕДЛАГ АНА ЦЕНА". Членовете на 

комисията отвориха плик № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА" и подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

В изпълнение на изискванията на Закона, комисията отвори плик № 1 
„ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", оповести документите, които той съдържа и провери 

съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

Офертата на участника „Радита" ООД е представена в запечатан непрозрачен 

плик, съгласно изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП. Върху плика участникът е посочил 

адрес за кореспонденция, телефон, факс, имейл и предмета на поръчката, за която 

участва. На основание чл.68, ал.ал. 4 и 5 от ЗОП комисията извърши необходимите 
действия. 

Комисията отвори офертата на участника „Радита" ООД. Комисията извърши 

проверка и установи, че подадената от участника оферта съдържа седем непрозрачни 

запечатани плика, а именно: един брой плик № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА 

ПОДБОР"; три броя плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА" и три броя плик № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА". 

Участникът участва за изпълнение на: Обособена позиция № 1: „ОР на път TGV 
3056 /Ш - 4802, Омуртаг - п.к. Птичево/ - Горско село от км. 0+000 до км.5+ 100"; 
Обособена позиция № 2: „ОР на TGV1053 / I-4, Омуртаг - Търговище/ - граница общ. 
(Омуртаг-Търговище) - Божурка- Пайдушко - TGVlOl 7"; Обособена позиция № 3: „ОР 
на ул."Васил Левски" от км 0+000 до км 0+231 и ул."Батак" от км 0+000 до км 0+065 и 
площад с.Церовище". 

Съгласно изискванията на чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП членовете на комисията 

(трима) подписаха трите плика № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА". Членовете на 

комисията отвориха трите плика № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКА ТА" и подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 

В изпълнение на изискванията на Закона, комисията отвори плик № 1 
„ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР'', оповести документите, които той съдържа и провери 

съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

След извършване на действията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП приключи 
публичната част от заседанието на комисията. 

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, Комисията разгледа документите в плик № 1 
на участниците за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и 

отрази резултатите в Таблица за административно съответствие, както следва: 
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Таблица за административно съответствие 

Наименование на участника 

Изискуеми документи 
„Мегаинвест - Холд" „Пътинженерингстр „БКС-Търговище" „Радита" ООД, гр. 

ЕООД, гр. Дупница ой-Т" ЕАД, гр. ЕООД, гр. Търговище 

Търговище Тъоговище 

1 .Списък на документите, съдържаши се в офертата, подписан Да. Да. Да Да 

от участника. 

2. Оферта за участие - попълва се приложен Образец към Да, срок на валидност- Да, срок на валидност- Да, срок на валидност- Да, срок на валидност-

документацията. 
90 дни; участват за 90 дни; участват за 90 дни; участват за 90 дни; участват за 
обособени позиции 1,2,3 обособени позиции 1,2,3 обособена позиция 2 обособени позиции 1,2.3 

3. Представяне на участника, което включва: Да- Удостоверение от Да- Декларация с Да- ЕИ:К, заверено Да- Удостоверение от 

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от АВ изх. № посочва.не на ЕИК; копие; АВ изх. № 

20140604163003/ Удостоверение от АВ 20140730155806/ 
Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 04.06.2014 г.- заверено изх. № 20140813092359/ 30.07.2014 г., заверено 

идентифицираща информация в съответствие със копие; Удостоверение от 13 .08.2014г.- заверено копие; 

законодателството на държавата, в която кандидатът или 
АВ изх. № копие; 

20130402181443/ 
участникът е установен, както и адрес, включително 02.04.2013 г.- заверено 

електронен, за кореспонденция при провеждането на копие; 

БУЛСТАТ /ЕИК/ -
процедурата; 

заверено копие; 

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- приложение по образец; Да Да Да Да 

в) доказателства за упражняване на професионална дейност по Да Да Да Да 

чл. 49, ал. 1и2 от ЗОП - Удостоверение за вписване в ЦПРС, за 

втора група трета категория, ведно с валиден талон към него; 

4.При участници обединения нотариално заверено копие на Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

договора за обединение, а когато в договора не е посочено 

лицето, което представлява участниците в обединението и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се 

посочва представляващият (нотариално заверено пълномошно ). 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в Да Да Да Да 

съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелствата 

по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП- попълва се приложен Образец към 

документацията. 

6.Декларация, че участникът приема условията в проекта на Да Да Да Да 

договор - попълва се приложен Образец към документацията. 
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7. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители - Да, няма да ползват Да, няма да ползват Да, няма да ползват Да, няма да ползват 

попълва се приложен Образец към документацията. 

8. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в Неприложимо Неприложимо Неприложи~ю Неприложимо 

поръчката като такъв - попълва се приложен Образец към 

документацията от всеки от подизпълнителите. 

9. Декларация за спазване на изискванията за закрила на Да Да Да Да 

заетостта, вкточително минималната цена на труда и условията 

на труд. 

10. Доказателства за икономическото и финансовото състояние 
Изискуеми документи и информация: 
1. Валидна застраховка за ,.Професионална отговорност в строителството" за 
съответната категория обекти, съгл. чл. 171 от ЗУТ или еквивалентен издаден от 

Да Да Да Да 
органи, установени в други държави членки, съгласно националното им 

законодателство. 

Минимални изисквания: 
1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална 

Да Да Да Да 
отговорност в строителството" на стойност, покриваща минималната 

застрахователна сума за вида строеж или еквивалентен, издаден от органи, 

установени в други държави членки, съгласно националното им законодате.1ство. 

11. Доказателства за техническите възможности и/или 

квалификация 
Изискуеми документи и информация: 
1. Декларация, съдържаща списък на договори за СМР, изпълнени 11рез последните 5 Да Да Да Да 
/пет/ години, придружена от: 

- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за 
въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва дани за 

Да, ЦПРС 

комлстснтните органи, които са издали тези актове. стойността, датата на която е 

приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, и:ut 

-удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключи.10 изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е Да Да Да Да 
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, като удостоверенията 

съдържат и дата и подлис на издателя и данни за контакт, или 

-копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изrrьлнените Да Да 
строителни дейности. 

2. Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с валиден четлив талон към него, за Да Да Да Да 
втора група трета категория. Чуждестранните лица представят еквивалентен 

документ за доказване на регистрацията си в професионален регистър на държавата, 

в която са установени. 

Минимални изисквания: 
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1. За да бъде допус11ат до разглеждане и оuеняване на офертата по настоящата 
процедура участниците следва да: 

са изпълнил.и успешно договор/и през последните 5/пет/ години /до датата Да Да Да Да 

на подаване на офертите/ с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата 

поръчка, на стойност най-малко равна на прогнозната стойност на съответната 

обособена позиция. Това се доказва с дек.1арация, съдържаща списък на договори за 

СМР. изпълнени през последните 5 /пет/ години. придружена от: 
- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за Да, ЦПРС 

въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва дани за 

компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е 

приключило изпът1с1шето, мястото и вида на строителството, или 

- удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стой11остта, датата, на която Да Да Да Да 

е приключило изпълнението, мястото, вида и обе~1а на строителството. както и дали е 

изпълнено в съответствие с нор~1ативните изисквания, като удостоверенията 

съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или 

-копия на докуме11ти, удостоверяващи изmлнението, вида и обема на изпълнените Да Да 

строителни дейности. 

Забележка: За 11елитс на тази обществена поръчка под ,,договори с еднакъв или 

сходен предмет" следва да се разбират договори, без значение от източника на 

финансирането и~1. чийто предмет е рехабилитация и/и.w реконструкция и/ ил.и 

строителство на пътища и/ или улици. 

2. Да докажат, че са вписани в Центра.1ния професионален регистър на строителя, Да Да Да Да 

съгласно Закона за ка.'1арата на строителите, втора група трета категория. 

Чуждестранните лица представят еквивалентен документ за доказване 11а 

регистрацията им в професионален регистър на държавата, в която са установени. 

12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо Неприложимо Неприложюю I lеприложимо Неприложимо 

офертата (оригинал) - когато офертата (или някой документ от 
нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно 

актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов 

представител. 
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Комисията извърши обстоен преглед на документите на участника „Мегаинвест 

- Холд" ЕООД, представени в Плик № 1 и след извършена проверка установи 
следното: 

.... „Мегаинвест - Холд" ЕООД отговаря на критериите за подбор; 

Комисията извърши обстоен преглед на документите на участника 

„Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, представени в Плик № 1 и след извършена проверка 
установи следното: 

.... „Пътинженерингстрой-Т" ЕАД отговаря на критериите за подбор; 

Комисията извърши обстоен преглед на документите на участника „БКС -
Търговище" ЕООД представени в Плик № 1 и след извършена проверка установи 
следното: 

.... „БКС - Търговище" ЕООД отговаря на критериите за подбор; 

Комисията извърши обстоен преглед на документите на участника „Радита" 

ООД, представени в Плик № 1 и след извършена проверка установи следното: 
.... „Радита" ООД отговаря на критериите за подбор; 

Предвид гореизложеното Комисията 

РЕШИ: 

1. Допуска участниците „Мегаинвест Холд" ЕООД, 

„Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, „БКС - Търговище" ЕООД и „Радита" ООД до 

разглеждане на документите в плик № 2. 
2. Да се събере на второ заседание на 26.09.2014 г. от 14:00 часа. 

Председател: Рембие Ереджебова Сюлейманова 

Членове: 

Мерал Ибрахимова Адемова 

Нуршен Юмерова Салиева 

инж. Милчо Йорданов Михайло 

Дата на съставяне: 24.09.2014г. 
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