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ПРОТОКОЛ № 1 

 

От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-24/11.07.2017 г. на 

Заместник изпълнителния директор за разглеждане, оценка и класиране на подадените 

оферти за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, 

собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции, както следва: Обособена 

позиция І: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и 

обекти в Регионално управление „Западен регион“, собственост  на „Български пощи“ ЕАД 

”; Обособена позиция ІІ: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на 

сгради и обекти в Регионално управление „Южен централен регион“, собственост  на 

„Български пощи“ ЕАД ”; Обособена позиция III: „Ежедневни, текущи и аварийни 

строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Югоизточен 

регион”, собственост  на „Български пощи“ ЕАД“; Обособена позиция IV: „Ежедневни, 

текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално 

управление „Северен централен регион”, собственост  на „Български пощи“ ЕАД; 

Обособена позиция V: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на 

сгради и обекти в Регионално управление „Североизточен регион”, собственост  на 

„Български пощи“ ЕАД; Обособена позиция VI: „Ежедневни, текущи и аварийни 

строително – ремонтни работи на сгради и обекти към Централно управление на „БП” ЕАД, 

собственост на „Български пощи“ ЕАД. 

 

 

Днес 11.07.2017 г. в 14:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, в 

изпълнение на Заповед № РД-15-24/11.07.2017 г. на Заместник изпълнителния директор за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневни, текущи и аварийни 

строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция І: „Ежедневни, текущи и аварийни 

строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Западен 

регион“, собственост  на „Български пощи“ ЕАД ”; Обособена позиция ІІ: „Ежедневни, 

текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално 

управление „Южен централен регион“, собственост  на „Български пощи“ ЕАД ”; Обособена 

позиция III: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и 

обекти в Регионално управление „Югоизточен регион”, собственост  на „Български пощи“ 

ЕАД“; Обособена позиция IV: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни 

работи на сгради и обекти в Регионално управление „Северен централен регион”, 

собственост  на „Български пощи“ ЕАД; Обособена позиция V: „Ежедневни, текущи и 

аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление 

„Североизточен регион”, собственост  на „Български пощи“ ЕАД; Обособена позиция VI: 
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„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти към 

Централно управление на „БП” ЕАД, собственост на „Български пощи“ ЕАД“ и на основание 

чл.103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, започна своята работа комисия в 

състав: 

 

Председател: Ваня Чорбаджийска – гл.юрисконсулт дирекция „Правна дейност“ 

Членове: Сашо Ламбов  – ръководител отдел „ПСФТД“, дирекция „УЧРС“ 

Жулиета Владимирова – главен експерт „ПСФ“, дирекция „УЧРС“ 

Грета Стоева  – ръководител сектор „ОПОП“, дирекция „ПД“ 

Анжелика Ковачева  –зам. главен счетоводител, дирекция „ФИ“ 

 

Комисията проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП за отваряне 

и получаване на оферти в процедурата. 

 

При провеждане на заседанието присъстваха  представители на участниците:  

1. „Мегатурс 1“ ЕООД – Иван Алексиев Георгиев, ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ 

ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, упълномощен с ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД; 

2. Консорциум „Строителство в България“ – Любомир Тонев Стоянов, ЗАЛИЧЕНИ 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, упълномощен ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ 

ЗЗЛД, заверено от кмет на кметство с.Войводиново, общ.Марица, обл.Пловдив. 

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията (Заповед 

№ РД-15-24/11.07.2017 г. на Заместник изпълнителия директор) и протокола по чл.48, ал.6 

ППЗОП. 

 

В определения срок за получаване на оферти 17:30 часа на 10.07.2017 г. са  

постъпили 3 (три) оферти от следните участници (регистър на участниците, подали оферти за 

участие в процедурата): 

1. Консорциум „Строителство в България“ – с оферта № 1, вх.№ ОП – 18/10.07.2017 

г.  – подадена в 14:15 h. 

2. „БКС - Запад” АД – с оферта № 2, вх.№ ОП – 18/10.07.2017 г.  – подадена в 14:20 h. 

3. „Мегатурс - 1” ЕООД – с оферта № 3, вх.№ ОП – 18/05.07.2017 г.  – подадена в 

15:35 h. 

 

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всеки член 

на комисията подписа и представи декларация по чл.103 ал.2 ЗОП за съответствие и спазване 

на изискванията по същия член и с обстоятелствата по чл.51 ал.8 от ППЗОП. 

 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание както следва: 

 

За Консорциум „Строителство в България“  

Участникът е представил оферти по шестте обособени позиции - Обособена позиция 

І: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в 

Регионално управление „Западен регион“, собственост  на „Български пощи“ ЕАД ”; 

Обособена позиция ІІ: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на 

сгради и обекти в Регионално управление „Южен централен регион“, собственост  на 
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„Български пощи“ ЕАД ”; Обособена позиция III: „Ежедневни, текущи и аварийни 

строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Югоизточен 

регион”, собственост  на „Български пощи“ ЕАД“; Обособена позиция IV: „Ежедневни, 

текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално 

управление „Северен централен регион”, собственост  на „Български пощи“ ЕАД; Обособена 

позиция V: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и 

обекти в Регионално управление „Североизточен регион”, собственост  на „Български пощи“ 

ЕАД; Обособена позиция VI: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи 

на сгради и обекти към Централно управление на „БП” ЕАД, собственост на „Български 

пощи“ ЕАД“. Същата е в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща папка – класьор, 

която от своя страна съдържа отделни папка – джоб, в които са сложени поотделно 

документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, Ценовото 

предложение, списък – таблица с предлаганите единични цени за отделните дейности.  

Членовете на комисията Ваня Чорбаджийска, Сашо Ламбов  , Жулиета Владимирова, 

Грета Стоева и Анжелика Ковачева, подписаха техническото предложение и ценовото 

предложение, така както е поставено в прозрачна папка - джоб.  

Същите се подписаха и от посочения по – горе представител на участника в 

процедурата „Мегатурс - 1” ЕООД. 

Съгласно разпоредбата на чл.47, ал.3 и ал.9 от ППЗОП, както и Раздел VI, т.4 

„Подаване на оферта на хартиен носител“ от документацията на Възложителя, по ясен и 

категоричен начин е посочено, че „Когато се подава оферта за повече от една обособена 

позиция, в опаковката по чл.47 ал.2 ППЗОП, за всяка обособена позиция се представят 

поотделно комплектовани документите по чл.39 ал.3 т.1 ППЗОП и отделни непрозначни 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се 

отнасят“. Отделно от горното, освен че предлаганото ценово предложение и предложените 

единични цени са представени в непрозрачна опаковка, същите са в един екземпляр, без да е 

отбелязано по коя обособената позиция, за която се отнасят. 

Констатираното от комисията нарушение, е от кръга на нарушенията, които не могат 

да бъдат санирани по реда на чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП. Всяко действие на комисията в 

тази посока ще бъде незаконосъобразно и в нарушение на принципите за равнопоставеност и  

свободна конкуренция /арг. чл.2, ал.1, т.1 и 2 ЗОП/. 

На основание горното, комисията единодушно  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Недопуска до по – нататъшно участие в процедурата участникът Консорциум 

„Строителство в България“. Документацията и техническите предложения на 

участника няма да бъде разглеждани за съответствие с критериите за подбор. Имайки 

предвид несъответствието на офертите на участника, няма да бъдат отваряни и 

разглеждани ценовите му предложения. 

Комисията единодушно реши, да предложи на Възложителя, да отстрани от 

участие в процедурата по шестте обособени позиции, участникът Консорциум 

„Строителство в България“, на основание чл.107 т.2 б.„а“ ЗОП и с оглед направените 

по-горе фактически констатации, и поради обстоятелството, че е представена оферта, 

която не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя и законови 

разпоредби. 
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За участникът „БКС - Запад” АД 

Участникът е представил оферти  по три обособени позиции - Обособена позиция 

IV: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в 

Регионално управление „Северен централен регион”, собственост  на „Български пощи“ 

ЕАД; Обособена позиция V: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи 

на сгради и обекти в Регионално управление „Североизточен регион”, собственост  на 

„Български пощи“ ЕАД; Обособена позиция VI: „Ежедневни, текущи и аварийни строително 

– ремонтни работи на сгради и обекти към Централно управление на „БП” ЕАД, собственост 

на „Български пощи“ ЕАД“. Същата е в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща четири 

PVC папки, в които са сложени поотделно документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, 

опис на представените документи, както и три запечатани непрозрачни опаковки с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция. 

Членовете на комисията Сашо Ламбов, Жулиета Владимирова, Грета Стоева 

подписаха техническите предложения на участника. Пликовете с ценовите  предложения се 

подписаха от следните членове на комисията Сашо Ламбов, Жулиета Владимирова, Грета 

Стоева и Анжелика Ковачева.  

Техническите предложения и запечатаните непрозрачни опаковки с надпис 

„Предлагани ценови предложения“ се подписаха и от посочените по – горе представители на 

участниците в процедурата „Мегатурс - 1” ЕООД и Консорциум „Строителство в България“. 

 

За участникът „Мегатурс - 1” ЕООД 

Участникът е представил оферти по три обособени позиции - Обособена позиция І: 

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в 

Регионално управление „Западен регион“, собственост  на „Български пощи“ ЕАД ”; 

Обособена позиция ІІ: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на 

сгради и обекти в Регионално управление „Южен централен регион“, собственост  на 

„Български пощи“ ЕАД ”; Обособена позиция III: „Ежедневни, текущи и аварийни 

строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Югоизточен 

регион”, собственост  на „Български пощи“ ЕАД“. Същата е в запечатана непрозрачна 

опаковка, съдържаща една папка - класьор, в които са сложени поотделно документите по 

чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП /съответно за всяка обособена позиция/, опис на представените 

документи, както и три запечатани непрозрачни опаковки с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за всяка обособена позиция. 

Членовете на комисията Сашо Ламбов, Жулиета Владимирова, Грета Стоева 

подписаха техническите предложения на участника. Пликовете с ценовите  предложения се 

подписаха от следните членове на комисията Сашо Ламбов, Жулиета Владимирова, Грета 

Стоева и Анжелика Ковачева.  

Техническите предложения и запечатаните непрозрачни опаковки с надпис 

„Предлагани ценови предложения“ се подписаха и от посочения по – горе представител на 

участника Консорциум „Строителство в България“. 

 

С извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част 

на заседанието. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите по 

чл.39, ал.2 ППЗОП на допуснатите участници, за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и констатира следното: 
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1. Участникът „БКС - Запад” АД е представил следните документи по чл.39, ал.2 

ППЗОП: 

 Опис на представените документи по чл.47, ал.3 ППЗОП; 

 ЕЕДОП; 

 Представяне на участника; 

 Декларация по чл. 54 ал. 1 т.1, 2 и 7 от ЗОП – три броя; 

 Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗОП – три броя; 

 Банково удостоверение; 

 Счетоводен баланс към 31.12.2016 г.; 

 Удостоверение от Камарата на строителите в България; 

 Сертификат ISO 9001; 

 Застрахователна полица за трудова злополука; 

 Списък на работниците и служителите подлежащи на задължително застраховане 

трудова злополука към 01.07.2016 г.; 

 Застрахователна полица /втора/; 

 Списък на работниците и служителите подлежащи на задължително застраховане 

трудова злополука към 07.10.2016 г.; 

 Групова застраховка „Задължителна трудова злополука“  - до 10.07.2018 г.; 

 Списък на работниците и служителите подлежащи на задължително застраховане 

трудова злополука към 01.07.2017 г.; 

 Списък на извършеното строителство; 

 Референции – 3 броя; 

 Декларация за техническото оборудване; 

 Талони на МПС, с които разполага участникът; 

 Фактури за закупена техника; 

 Списък на лицата включени в екипа за изпълнение на поръчката; 

 Протоколи от НАП – за числеността на служителите; 

 Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към 03.07.2017 г.; 

 Декларация по чл. 101 ал. 11 от ЗОП – 3 броя; 

 Технически предложения за: Обособена позиция IV: „Ежедневни, текущи и 

аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление 

„Северен централен регион”, собственост  на „Български пощи“ ЕАД; Обособена позиция V: 

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в 

Регионално управление „Североизточен регион”, собственост  на „Български пощи“ ЕАД; 

Обособена позиция VI: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на 

сгради и обекти към Централно управление на „БП” ЕАД, собственост на „Български пощи“ 

ЕАД“ 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (съгласно 

чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ ППЗОП) – 3 броя; 

 Декларация за срока на валидност на офертата (съгласно чл.39, ал.3, т.1, буква „г“ 

ППЗОП) – 3 броя; 

 Декларация за изпълнени задължения свързани с данъци, осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 

 Декларация, относно техническите изисквания на Възложителя; 

 Ценови предложения за Обособена позиция № 4,5 и 6 (в запечатани непрозрачени 

опаковки). 
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След разглеждането на представените документи, комисията не установи непълноти 

и несъответствия.  

 

2. Участникът „Мегатурс - 1” ЕООД е представил следните документи по чл.39, 

ал.2 ППЗОП: 

 Опис на представените документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП; 

 ЕЕДОП – 3 броя, за всяка обособена позиция; 

 Договор за управление; 

 Представяне на участника; 

 Декларация по чл. 54 ал. 1 т.1, 2 и 7 от ЗОП; 

 Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗОП; 

 Декларация по чл. 101 ал. 11 от ЗОП; 

 Оферта – 3 броя, за всяка обособена позиция; 

 Копие на карта Булстат; 

 Удостоверение от Камарата на строителите – 6 броя, от първа до пета категория; 

 Сертификат ISO 14001; 

  Сертификат ISO 18001; 

 Сертификат ISO 9001; 

 Доклад на независим одитор; 

 Отчет за приходите и разходите към 31.12.2016 г.; 

 Застрахователна полица – застраховка „Професионална отговорност на участниците 

в проектирането  и строителството; 

 Декларация – за поддържане на застраховката през целия период на поръчката; 

 Списък на извършеното строителство; 

 Референции /удостоверения/ - 10 бр.; 

 Технически предложения по всяка обособена позиция – 3 броя; 

 Списък на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката – 3 броя; 

 Дипломи за завършено образование, с приложения към тях – 18 броя; 

 Удостоверения за завършени курсове „Координатор по безопасност и здраве“ – 3 бр.; 

 Декларация за броя на служителите – месечен състав; 

 Протоколи от НАП – 13 бр. 

 Декларация, за застраховането на всички работници и служители от задължителната 

застраховка „Трудова злополука“; 

 Застрахователна полица; 

 Поименен списък към застрахователната полица; 

 Декларация за техническото оборудване – 3 броя; 

 Фактури за закупена техника – 23 броя; 

 Талони на МПС – 10 броя; 

 Договори за наем на строителна механизация – 7 броя; 

 Декларация, относно доставка на строителни продукти – 3 бр. 

 Декларация за съгласие с клаузите на договора ; 

 Проект на договора. 

 Ценови предложения (в запечатани непрозрачни пликове) – 3 броя. 

 

След разглеждането им комисията не установи непълноти и несъответствия. 
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Въз основа на така извършената проверка Комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

Допуска до по – нататъшно участие в публичното състезание участниците „БКС - 

Запад” АД и „Мегатурс - 1” ЕООД, т.к. същите са представили всички необходими 

документи, участниците отговарят на изискванията за лично състояние и съответствие с 

критериите за подбор. 

 

На 12.07.2017 г. в 10:30 часа, в зала 212 в Централно управление на „Български 

пощи“ ЕАД, комисията продължи своята работа, по разглеждане на техническите 

предложения на допуснатите участници. 

 

За участникът „БКС - Запад” АД 

Участникът е представил технически предложения по три от обособените позиции, 

както следва: Обособена позиция IV: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – 

ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Северен централен регион”, 

собственост  на „Български пощи“ ЕАД; Обособена позиция V: „Ежедневни, текущи и 

аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление 

„Североизточен регион”, собственост  на „Български пощи“ ЕАД; Обособена позиция VI: 

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти към 

Централно управление на „БП” ЕАД, собственост на „Български пощи“ ЕАД“. След 

внимателно разглеждане на направените технически предложения за изпълнение на 

поръчката, комисията установи, че същите са изготвени съгласно  Технически изисквания от 

документацията на Възложителя за съответната позиция и съдържа: 

 Срок за изпълнение на договора – 24 месеца; 

 Гаранционен срок за извършените СМР – 5 години, съгласно Наредба № 

2/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ; 

 Подробно описание на технологията и организацията за изпълнение на СМР. 

 

За участникът „Мегатурс - 1” ЕООД 

Участникът е представил технически предложения по три от обособените позиции, 

както следва: Обособена позиция І: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни 

работи на сгради и обекти в Регионално управление „Западен регион“, собственост  на 

„Български пощи“ ЕАД ”; Обособена позиция ІІ: „Ежедневни, текущи и аварийни 

строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Южен 

централен регион“, собственост  на „Български пощи“ ЕАД ”; Обособена позиция III: 

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в 

Регионално управление „Югоизточен регион”, собственост  на „Български пощи“ ЕАД“. 

След внимателно разглеждане на направените технически предложения за изпълнение на 

поръчката, комисията установи, че същите са изготвени съгласно  Технически изисквания от 

документацията на Възложителя за съответната позиция и съдържа: 

 Срок за изпълнение на договора – 24 месеца; 

 Гаранционен срок за извършените СМР – 60 /шестдесет/ месеца; 

 Подробно описание на технологията и организацията за изпълнение на СМР. 

 

След извършените констатации и съответствието на техническите предложения на 

участниците с изискванията на възложителя, комисията единодушно 
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Р Е Ш И: 

 

1. Допуска участника  „БКС - Запад” АД до отваряне на ценовите оферти – плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции № 4,5 и 6. 

2. Допуска участника  „Мегатурс - 1” ЕООД до отваряне на ценовите оферти – 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции № 1,2 и 3. 

 

3. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се 

извърши публично заседание на 20.07.2017 г. /четвъртък/ от 10:30 часа, в зала 212 в 

сградата на Централно управление на „Български пощи“ ЕАД, за което участниците да бъдат 

уведомени съгласно чл. 57, ал.3 ППЗОП. 

 

 

КОМИСИЯ:  

 

1. Ваня Чорбаджийска –    ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

2. Сашо Ламбов  – ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

3. Жулиета Владимирова – ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

4. Грета Стоева  – ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

5. Анжелика Ковачева  – ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

 


