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УТВЪРЖДАВАМ: 
ИНЖ.ТОШКО ПЕТКОВ i < h f d f i r N t - Л 
КМЕТ НА ОБЩИНА Д О Б Р И Ч М ^ — ; | / 

ПРОТОКОЛ № 1 

От заседанието на Комисия по чл.181, ал.4 от ЗОП, назначена със Заповед № 
1134/21.10.2019 г. на Тошко Димов Петков - кмет на община Добричка, за извършване 
подбор на участниците» разглеждането, оценката и класирането на офертите в 
процедура - публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 
СМР във връзка е изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка" по три обособени 
позиции, открита с Решение № 1016/24.09.2019 г. и обявление, публикувано в 
електронната страница на АОП под № 00159-2019-0013 и обявена в профила на купувача 
на адрес http://dobrichka.bR/profile/orders/0-24092019-298 

Днес 21.10.2019г. в 14:00 ч. в стая 108 на административната сграда на община 
Добричка започна работа комисията, назначена със Заповед № 1134 от 21.10.2019г. по реда на 
глава Двадесет и пета от ЗОП. 

Присъстват всички членове на комисията: 
Председател: Даниела Тодорова - началник отдел ЕППИП 
членове: 1 .Светла Колева — мл.експерт ЕППИРА - резервен член; 

2.Любомир Младенов — външен експерт и ръководител проект; 
3.Кремена Данева - юрист, външен експерт от АОП с № BE-87/19.12.2017; 
4.инж.Павлина Каменова - външен експерт, строителен инженер; 
Поради служебен ангажимент, Недялка Костадинова, определена за редовен член на 

комисията, не присъства на откритото заседание и бе заместена от Светла Колева резервен 
член на комисията. 

Даниела Тодорова прочете заповедта за назначаване на комисията по чл.103, ал. 1 от 
ЗОП и запозна присъстващите със съдържанието на регистъра на подадените оферти. Предмет 
на заседанието на комисията е публичното отваряне на получените предложения-оферти за 
участие, като част от процедурата по разглеждането, оценката и класирането на офертите в 
процедура публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР във 
връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на 
улична мрежа на територията на община Добричка" по три обособени позиции. 

Съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП до крайния срок на получаване на оферти -
17:00 часа на 18.10.2019 г. са постъпили 6 (шест) оферти, както следва: 

1."Вера Строй" ЕООД, гр.София с входящ номер за община Добричка - ОФ - 148 от 
18.10.2019 г., подадена в 11:37 часа. Участникът подава оферта за ОП 1, ОП 2 и ОПЗ; 

2."Хидрострой" АД, гр.Варна с входящ номер за община Добричка - ОФ - 149 от 
18.10.2019 г., подадена в 13:08 часа. Участникът подава оферта за ОП 1, ОП 2 и ОПЗ; 
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3."Пътно строителство" АД, гр.Добрич с входящ номер за община Добричка - ОФ - 150 
от 18.10.2019 г., подадена в 15:11 часа. Участникът подава оферта за ОП 1, ОП 2 и ОПЗ; 

4."Билдстрой - КО" ООД, гр.Нови пазар с входящ номер за община Добричка - ОФ - 151 
от 18.10.2019 г., подадена в 15:12 часа. Участникът подава оферта за ОП 1, ОП 2 и ОПЗ; 

5."Копекс и Ко" ЕООД, гр.София с входящ номер за община Добричка - ОФ - 152 от 
18.10.2019 г., подадена в 15:27 часа. Участникът подава оферта за ОП 1, ОП 2 и ОПЗ; 

6."Екострой" АД, гр.Добрич с входящ номер за община Добричка - ОФ - 154 от 
18.10.2019 г., подадена в 16:22 часа. Участникът подава оферта за ОП 1, ОП 2 и ОПЗ; 

В съответствие с изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП всички членове на комисията 
подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

При отваряне на офертите освен членовете на комисията, присъстваха и Краси Недева 
Стойчева - упълномощен представител на „Пътно строителство" АД гр.Добрич, съгласно 
пълномощно № 9/18.10.2019 г. и Реджеб Ейрунов Реджепов - упълномощен представител на 
„Хидрострой" АД, гр.Варна, съгласно пълномощно подписано от ииж.Николай Купенов 
Пащов в качеството му на изпълнителен директор на дружеството. Присъствието им е 
документирано с подписи върху „Списък на присъстващите участници" неразделна част от 
настоящия протокол. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в запечатани, 
непрозрачни опаковки с ненарушена цялост. Участниите са посочили върху опаковките 
информацията, изискуема от Възложителя. 

Комисията пристъпи към отварянето на офертите като оповести съдържанието им, 
включително ценовите предложения на участниците в съответствие с разпоредбите на чл.61 от 
ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.2 от ЗОП, която възможност е посочена от Възложителя в 
обявлението за обществената поръчка. С оглед на обстоятелството, че всички оферти, 
подадени от участниците се отнасят за всички обособени позиции, комисията взе оперативно 
решение относно хода на протичане на работата си - да отваря последователно, по реда на 
постъпване офертите на всички участници, за всички обособени позиции. 

Комисията направи следните констатации: 
Участник № 1 - "Вера Строй" ЕООД, гр.София 
със седалище и адрес на управление: гр. София, район Студентски ул. „Христо 

Вакарелски" № 1, ет.З, ап.18, с ЕИК 200562468, представлявано от Велин Хариев Велев -
управител, има подадени оферти ?а ОП 1, ОП 2 и ОП 3, 

За участие в обществената поръчка е представена запечатана непрозрачна опаковка -
кашон. Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието: 

- плик със CD с надпис „ ЕЕДОП - Вера строй" ЕООД община Добричка улици" 
-отворена папка съдържаща Опис на документите за ОП 1 „Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Стожер и с.Пчелино, община Добричка"; 
Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от 
ППЗОП — Образец № 4 и Линеен график подпечатани и подписани; 

-отворена папка съдържаща Опис на документите за ОП 2 „ Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Победа, с.Котленци, с.Стефан Караджа и 
с.Овчарово, община Добричка"; Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 
Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от ППЗОП - Образец № 4 и Линеен график подпечатани 
и подписани; 



-отворена папка съдържаща Опис на документите за ОП 3 „ Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Черна, с.Фелдфебел Денково и 
с.Бенковски, община Добричка"; Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 
Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от ППЗОП - Образец № 4 и Линеен график подпечатани 
и подписани; 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" по Обособена 
позиция № 1 „ Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Стожер и 
с.Пчелино, община Добричка" и CD с надпис „Ценово предложение ОП 1" 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" Обособена 
позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Победа, 
с.Котленци, с.Стефан Караджа и с.Овчарово, община Добричка" и CD с надпис „Ценово 
предложение ОП 2"; 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" Обособена 
позиция № 3 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Черна, 
с.Фелдфебел Денково и с.Бенковски, община Добричка" и CD с надпис „Ценово предложение 
ОП 3"; 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП трима от членовете на комисията и Краси Стойчева 
представител на „Пътно строителство" АД и Реджеб Реджепов - представител на 
„Хидрострой" АД, подписаха всяка страница на Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката и за трите обособени позиции и плика на Ценовото предложение на участника. За 
прецизност и яснота, присъстващите представители на участниците изписаха имената си на 
първата страница от съответното техническо предложение за конкретната обособена позиция, 
на което са положили подписите си. 

Комисията оповести ценовите предложения на участника за ПО 1, ОП 2 и ОП 3 както 
следва: 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 1 в размер на 579 082,26 лева 
(петстотин седемдесет и девет хиляди и осемдесет и два лева и двадесет и шест стотинки) без 
включен ДДС и 694 898,71 лева (шестстотин деветдесет и четири хиляди осемстотин 
деветдесет и осем лева и седемдесет и една стотинки.) с включен ДДС. 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 2 в размер на 244 340,02 лева (двеста 
четиридесет и четири хиляди триста и четиридесет лева и две стотинки) без включен ДДС и 
293 208,02 лева (двеста деветдесет и три хиляди двеста и осем лева и две стотинки.) с включен 
ДДС. 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 3 в размер на 280 406.55 лева (двеста и 
осемдесет хиляди четиристотин и шест лева и петдесет и пет стотинки) без включен ДДС и 
336 487,86 лева (триста тридесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и седем лева и 
осемдесет и шест стотинки) с включен ДДС. 

Участник № 2 - "Хидрострой" АД, гр.Варна, 
със седалище и адрес на управление: гр.София, район Красно село ул. „Шандор 

петьофи" № 13-15, с ЕИК 103029862, представлявано от Николай Купенов Пашов и Живко 
Илиев Недев - управители, има подадени оферти за ОП 1, ОП 2 и ОП 3. 

За участие в обществената поръчка е представена запечатана непрозрачна опаковка. 
Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието: 



-отворена папка, съдържаща опис на представените документи; подпечатан и подписан 
от Николай Купенов Пашов - представляващ дружеството; електронен носител - CD с надпис 
„ ЕЕДОП - Хидрострой" АД за ОП 1, ОП 2, ОП 3"; Декларация по чл.59, ал.1, т.З от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари подпечатана и подписана от Николай Купенов Пашов и 
Декларация по чл.59, ал.1, т.З от Закона за мерките срещу изпирането на пари подпечатана и 
подписана от Живко Илиев Недев; 

-отворена папка - Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1 „ 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Стожер и с.Пчелино, 
община Добричка"; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от ППЗОП - Образец № 4 и Линеен 
график подпечатани и подписани от Николай Купенов Пашов; 

-отворена папка - Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2 „ 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Победа, с.Котленци, 
с.Стефан Караджа и с.Овчарово, община Добричка"; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от 
ППЗОП - Образец 4 и Линеен график подпечатани и подписани от Николай Купенов 
Пашов; 

-отворена папка - Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 3 „ 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Черна, с.Фелдфебел 
Денково и с.Бенковски, община Добричка"; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от ППЗОП -
Образец № 4 и Линеен график подпечатани и подписани от Николай Купенов Пашов; 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" по Обособена 
позиция № 1 „ Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Стожер и 
с.Пчелино, община Добричка" и CD с надпис „Ценово предложение ОП 1" 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" по Обособена 
позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Победа, 
с.Котленци, с.Стефан Караджа и с.Овчарово, община Добричка" и CD с надпис „Ценово 
предложение ОП 2"; 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" по Обособена 
позиция № 3 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Черна, 
с.Фелдфебел Денково и с.Бенковски, община Добричка" и CD с надпис „Ценово предложение 
ОП 3"; 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП трима от членовете на комисията и Краси Стойчева 
представител на „Пътно строителство" АД, подписаха всяка страница на Техническото 
предложение за изпълнение на поръчката и за трите обособени позиции и илика на Ценовото 
предложение на участника. За прецизност и яснота, присъстващите представители на 
участниците изписаха имената си на първата страница от съответното техническо 
предложение за конкретната обособена позиция, на което са положили подписите си. 

Комисията оповести ценовите предложения на участника за ПО 1, ОП2 и ОП 3 както 
следва: 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 1 в размер на 567 750,14 лева 
(петстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин и петдесет лева и четиринадесет стотинки) 
без включен ДДС и 681 300,17 лева (шестстотин осемдесет и една хиляди и триста лева и 
седемнадесет стотинки.) с включен ДДС. 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 2 в размер на 239 194,22 лева (двеста 
тридесет и девет хиляди сто деветдесет и четири лева и двадесет и две стотинки) без включен 
ДДС и 287 033,06 лева (двеста осемдесет и седем хиляди и тридесет и три лева и шест 
стотинки.) с включен ДДС. 



Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 3 в размер на 268 491,97 лева (двеста 
шестдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и един лева и деветдесет и седем стотинки) 
без включен ДДС и 322 190,36 лева (триста двадесет и две хиляди сто и деветдесет лева и 
тридесет и шест стотинки) с включен ДДС. 

Участник № 3 - "Пътно строителство" АД, гр.Добрич, 
със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. „Полковник Дрангов" № 9, с ЕИК 

124000579, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко - изпълнителен директор, има 
подадени оферти за ОП 1, ОП 2 и ОП 3. 

За участие в обществената поръчка е представена запечатана непрозрачна опаковка. 
Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието: 

- един класьор, съдържащ опис на документите, съдържащи се в офертата за участие в 
обществената поръчка за ОП1, ОП 2 и ОП 3 подпечатан и подписан от Валентин Викторов 
Зеленченко - представляващ дружеството; електронен носител - CD с надпис ,, ЕЕДОП -
Пътно строителство" АД"; 

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1 „ Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Стожер и с.Пчелино, община Добричка"; 
Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от ППЗОП - Образец № 4 и Линеен график подпечатани 
и подписани от Валентин Викторов Зеленченко; 

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2 „ Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Победа, с.Котленци, с.Стефан Караджа и 
с.Овчарово, община Добричка"; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от ППЗОП - Образец № 4 
и Линеен график подпечатани и подписани от Валентин Викторов Зеленченко; 

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 3 „ Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Черна, с.Фелдфебел Денково и 
с.Бенковски, община Добричка"; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от ППЗОП - Образец № 
4 и Линеен график подпечатани и подписани от Валентин Викторов Зеленченко; 

-Ценово предложение по Обособена позиция № 1 „ Реконструкция и рехабилитация на 
улична мрежа на територията на с.Стожер и с.Пчелино, община Добричка", Количествено -
стойностна сметка за ОП 1 подпечатани и подписани от Валентин Викторов Зеленченко и CD 
с надпис „Пътно строителство" АД, КСС - ОП 1" 

-Ценово предложение по Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на 
улична мрежа на територията на с.Победа, с.Котленци, с.Стефан Караджа и с.Овчарово, 
община Добричка" Количествено — стойностна сметка за ОП 2 подпечатани и подписани от 
Валентин Викторов Зеленченко и CD с надпис „Пътно строителство" АД, КСС - ОП 2"; 

-Ценово предложение по Обособена позиция № 3 „Реконструкция и рехабилитация на 
улична мрежа на територията на с.Черна, с.Фелдфебел Денково и с.Бенковски, община 
Добричка" Количествено - стойностна сметка за ОП 3 подпечатани и подписани от Валентин 
Викторов Зеленченко и CD с надпис „Пътно строителство" АД, КСС - ОП 3" 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП трима от членовете на комисията и Реджеб Реджепов 
- представител на „Хидрострой" АД, подписаха всяка страница на Техническото предложение 
за изпълнение на поръчката и за трите обособени позиции и илика на Ценовото предложение 
на участника. За прецизност и яснота, присъстващите представители на участниците изписаха 
имената си на първата страница от съответното техническо предложение за конкретната 
обособена позиция, на което са положили подписите си. 



Комисията оповести ценовите предложения на участника за ПО 1, ОП2 и ОП 3 както 
следва: 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 1 в размер на 535 200,22 лева 
(петстотин тридесет и пет хиляди и двеста лева и двадесет и две стотинки) без включен ДДС и 
642 240,26 лева (шестстотин четиридесет и две хиляди двеста и четиридесет лева и двадесет и 
шест стотинки.) с включен ДДС. 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 2 в размер на 230 391,38 лева (двеста и 
тридесет хиляди триста деветдесет и един лева и тридесет и осем стотинки) без включен ДДС 
и 276 469,66 лева (двеста седемдесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 
шестдесет и шест стотинки.) с включен ДДС. 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 3 в размер на 237 648,60 лева (двеста 
тридесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и шестдесет стотинки) без 
включен ДДС и 285 178,32 лева (двеста осемдесет и пет хиляди сто седемдесет и осем лева и 
тридесет и две стотинки) с включен ДДС. 

Участник № 4 - "Билдстрой - КО" ООД, гр.Пови пазар 
със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул. „Цар Освободител" № 38, с ЕИК 

202600768, представлявано от Пламен Иванов Петков - управител, има подадени оферти за 
ОП 1, ОП 2 и ОПЗ. 

За участие в обществената поръчка е представена запечатана непрозрачна опаковка -
кашон. Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието: 

-запечатан плик с надпис „ЕЕДОП"; 
-отворена папка, съдържаща списък на документите за ОП 1 „ Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Стожер и с.Пчелино, община Добричка"; 
Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1 в две части разделени с 
разделител — Предложение за технологичната последователност и срокове за изпълнение на 
обществената поръчка и Предложение за организация за изпълнение на обществената поръчка 
за ОП 1; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от ППЗОП - Образец № 4 и Линеен график 
подпечатани и подписани от Пламен Иванов Петков; 

-отворена папка, съдържаща списък на документите за ОП 2 „Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Победа, с.Котленци, с.Стефан Караджа и 
с.Овчарово, община Добричка"; Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2 
в две части разделени с разделител - Предложение за технологичната последователност и 
срокове за изпълнение на обществената поръчка и Предложение за организация за изпълнение 
на обществената поръчка за ОП 2; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от ППЗОП - Образец 
№ 4 и Линеен график подпечатани и подписани от Пламен Иванов Петков; 

-отворена папка, съдържаща списък на документите за ОП 3 „Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Черна, с.Фелдфебел Денково и 
с.Бенковски, община Добричка"; Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 
3 в две части разделени с разделител - Предложение за технологичната последователност и 
срокове за изпълнение на обществената поръчка и Предложение за организация за изпълнение 
на обществената поръчка за ОП 3; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от ППЗОП - Образец 
№ 4 и Линеен график подпечатани и подписани от Пламен Иванов Петков; 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение Обособена позиция № 1 „ 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията иа с.Стожер и с.Пчелино, 



община Добричка", Количествено - стойностна сметка подпечатани и подписани от Пламен 
Иванов Петков и CD поставено в ненадписан плик; 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение Обособена позиция № 2 
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Победа, с.Котленци, 
с.Стефан Караджа и с.Овчарово, община Добричка" Количествено - стойностна сметка 
подпечатани и подписани от Пламен Иванов Петков и CD поставено в ненадписан плик; 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение Обособена позиция № 3 
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Черна, с.Фелдфебел 
Денково и с.Бенковски, община Добричка" Количествено - стойностна сметка подпечатани и 
подписани от Пламен Иванов Петков и CD поставено в ненадписан плик; 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП трима от членовете на комисията и Краси Стойчева 
представител на „Пътно строителство" АД и Реджеб Реджепов - представител на 
„Хидрострой" АД, подписаха всяка страница на Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката и за трите обособени позиции и плика на Ценовото предложение на участника. За 
прецизност и яснота, присъстващите представители на участниците изписаха имената си на 
първата страница от съответното техническо предложение за конкретната обособена позиция, 
на което са положили подписите си. 

Комисията оповести ценовите предложения на участника за ПО 1, ОП2 и ОП 3 както 
следва: 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 1 в размер на 520 220,09 лева 
(петстотин и двадесет хиляди двеста и двадесет лева и девет стотинки) без включен ДДС и 
624 264,11 лева (шестстотин двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и четири лева и 
единадесет стотинки.) с включен ДДС. 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 2 в размер на 213 287,64 лева (двеста 
и тринадесет хиляди двеста осемдесет и седем лева и шестдесет и четири стотинки) без 
включен ДДС и 255 945,17 лева (двеста петдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и пет 
лева и седемнадесет стотинки.) с включен ДДС. 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 3 в размер на 237 434,32 лева (двеста 
тридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и четири лева и тридесет и две стотинки) без 
включен ДДС и 284 921,18 лева (двеста осемдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и 
един лева и осемнадесет стотинки.) с включен ДДС. 

Участник № 5 - "Копекс и Ко" ЕООД, гр.София 
със седалище и адрес на управление: гр.София, район Витоша, ул. „Пирин" № 91, ет. 3, 

офис 4, с ЕИК 175219757, представлявано от Чавдар Димитров Савов - управител, има 
подадени оферти за ОП 1, ОП 2 и ОП 3. 

За участие в обществената поръчка е представена запечатана непрозрачна опаковка. 
Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието: 

-отворена папка, съдържаща списък на документите; подпечатан и подписан от Чавдар 
Димитров Савов — управител; електронен носител - CD с надпис „ ЕЕДОП - КОПЕКС и КО" 
ЕООД"; разпечатан еЕЕДОП и подписан с електронен подпис от Силвана Николаева Савова и 
Чавдар Димитров Савов; 

-отворена папка - Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1 „ 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Стожер и с.Пчелино, 
община Добричка"; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от ППЗОП - Образец № 4 и Линеен 
график подпечатани и подписани от Чавдар Димитров Савов; 



-отворена папка - Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2 „ 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Победа, с.Котленци, 
с.Стефан Караджа и с.Овчарово, община Добричка"; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от 
ППЗОП - Образец № 4 и Линеен график подпечатани и подписани от Чавдар Димитров 
Савов; 

-отворена папка - Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 3 „ 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Черна, с.Фелдфебел 
Денково и с.Бенковски, община Добричка"; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от ППЗОП -
Образец № 4 и Линеен график подпечатани и подписани от Чавдар Димитров Савов; 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение Обособена позиция № 1 „ 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Стожер и с.Пчелино, 
община Добричка" и CD с надпис „Ценово предложение ОП 1" 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение Обособена позиция № 2 
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията па с.Победа, с.Котленци, 
с.Стефан Караджа и с.Овчарово, община Добричка" и CD с надпис „Ценово предложение ОП 
2"; 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение Обособена позиция № 3 
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Черна, с.Фелдфебел 
Денково и с.Бенковски, община Добричка" и CD с надпис „Ценово предложение ОП 3"; 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП трима от членовете на комисията и Краси Стойчева 
представител на „Пътно строителство" АД и Реджеб Реджепов - представител на 
„Хидрострой" АД, подписаха всяка страница на Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката и за трите обособени позиции и плика на Ценовото предложение на участника. За 
прецизност и яснота, присъстващите представители на участниците изписаха имената си на 
първата страница от съответното техническо предложение за конкретната обособена позиция, 
на което са положили подписите си. 

Комисията оповести ценовите предложения на участника за ПО 1, ОП2 и ОП 3 както 
следва: 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 1 в размер на 579 804,98 лева 
(петстотин седемдесет и девет хиляди осемстотин и четири лева и деветдесет и осем стотинки) 
без включен ДДС и 695 765,98 лева (шестстотин деветдесет и пет хиляди седемтотин 
шестдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки.) с включен ДДС. 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 2 в размер на 243 913,21 лева (двеста 
четиридесет и три хиляди деветстотин и тринадесет лева и двадесет и една стотинки) без 
включен ДДС и 292 695,85 лева (двеста деветдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и пет 
лева и осемдесет и пет стотинки.) с включен ДДС. 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 3 в размер на 271 270,83 лева (двеста 
седемдесет и една хиляди двеста и седемдесет лева и осемдесет и три стотинки) без включен 
ДДС и 325 525,00 лева (триста двадесет и пет хиляди петстотин двадесет и пет лева) с 
включен ДДС. 

Участник JVa 6 - "Екострой" АД, гр.Добрич 
със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул."Стоил Войвода" № 30, с ЕИК 

124035416, представлявано от Мирела Калинкова Стоянова - в качеството си на Прокурист, 
има подадени оферти за ОП 1, ОП 2 и ОП 3. 



За участие в обществената поръчка е представена запечатана непрозрачна опаковка. 
Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието: 

-отворена папка, съдържаща списък на документите; Декларация по чл.41 от Правилника 
за прилагане на Закона за обществените поръчки подпечатани и подписани от Мирела 
Калинкова Стоянова - в качеството й на Прокурист; електронен носител - CD - ЕЕДОП; 

-отворена папка - Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1 „ 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Стожер и с.Пчелино, 
община Добричка"; Списък на изпълнено строителство, идентично или сходно с предмета па 
поръчката -Образец № V.2; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от ППЗОП - Образец № 4 и 
Линеен график подпечатани и подписани от Мирела Калинкова Стоянова - в качеството й на 
Прокурист; 

-отворена папка - Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2 „ 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Победа, с.Котленци, 
с.Стефан Караджа и с.Овчарово, община Добричка"; Списък на изпълнено строителство, 
идентично или сходно с предмета на поръчката -Образец № V.2; Декларация по чл.39, ал.З, 
т. 1, б „д" от ППЗОП - Образец № 4 и Линеен график подпечатани и подписани от Мирела 
Калинкова Стоянова - в качеството й на Прокурист; 

-отворена папка - Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 3 „ 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Черна, с.Фелдфебел 
Денково и с.Бенковски, община Добричка"; Списък на изпълнено строителство, идентично 
или сходно с предмета на поръчката -Образец № V.2; Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б „д" от 
ППЗОП - Образец № 4 и Линеен график подпечатани и подписани от Мирела Калинкова 
Стоянова - в качеството й на Прокурист; 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение Обособена позиция № 1 „ 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Стожер и с.Пчелино, 
община Добричка" 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение Обособена позиция № 2 
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Победа, с.Котленци, 
с.Стефан Караджа и с.Овчарово, община Добричка"; 

-запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение Обособена позиция № 3 
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Черна, с.Фелдфебел 
Денково и с.Бенковски, община Добричка"; 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП трима от членовете на комисията и Краси Стойчева 
представител на „Пътно строителство" АД и Реджеб Реджепов - представител на 
„Хидрострой" АД, подписаха всяка страница иа Техническото предложение за изпълнение иа 
поръчката и за трите обособени позиции и плика на Ценовото предложение на участника. За 
прецизност и яснота, присъстващите представители на участниците изписаха имената си на 
първата страница от съответното техническо предложение за конкретната обособена позиция, 
на което са положили подписите си. 

Комисията оповести ценовите предложения на участника за ПО 1, ОП2 и ОП 3 както 
следва: 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 1 в размер на 578 865,15 лева 
(петстотии седемдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и петнадесет стотинки) 
без включен ДДС и 694638,18 лева (шестстотин деветдесет и четири хиляди шестстотин 
тридесет и осем лева и осемнадесет стотинки.) с включен ДДС. 



Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 2 в размер на 244 260,60 лева (двеста 
четиридесет и четири хиляди двеста и шестдесет лева и шестдесет стотинки) без включен ДДС 
и 293 112,72 лева (двеста деветдесет и три хиляди сто и дванадесет лева и седемдесет и две 
стотинки.) с включен ДДС. 

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 3 в размер на 280 838,46 лева (двеста и 
осемдесет хиляди осемстотин тридесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки) без 
включен ДДС и 337 006,15 лева (триста тридесет и седем хиляди и шест лева и петнадесет 
стотинки.) с включен ДДС. 

След извършване на действията по оповестяване на представените документи и след 
подписване на техническите и ценовите предложения на участниците и техните предложения, 
приключи публичната част от заседанието на комисията в 16:40 часа на 21.10.2019г. 
Комисията продължи работата си при условията на закрито заседание с разглеждане и 
проверка на ценовите предложения на участниците. 

Участник vN» 1 - "Вера Строй" ЕООД, гр.София 
В офертата си "Вера Строй" ЕООД, гр.София, ЕИК 200562468, е подал коректно 

попълнени Ценови предложения (Образец № 5) с приложени Количествено-стойностии 
сметки без открити аритметични грешки. С оглед на изричното указание от документацията за 
участие, комисията извърши проверка за съответствие на оферираните в образците на 
количествените сметки стойност от ценовото предложение за всеки от отделните обекти, 
включени в предмета на съответната обособена позиция с осигурения максимален финансов 
ресурс от възложителя: 

№ ПРЕДМЕТ 
Прогнозна 
стойност -

в лева без ДДС 

Оферирана от 
участника 
стойност 

Об. поз. №1: "Реконструкция и 579 082,26 

1. рехабилитация на улична мрежа на 
територията на с. Стожер и с. 
Пчслино, общ. Добричка", в т.ч.: 579 959,00 

1.1 "Рехабилитация на участъци от улица/. ; 
"Pima" село Стожер, община Добричка -' 345 846.00 

358 680,51 

1.2 
"Рехабилита 
"Стара maw 

Добричка " 

ция на участъци от улица 
та" село Стожер, община 

J25 260.00 

128.617,50 

1.3 '"Рехабилитация на улица "Четвърта", 
село Пчелино, община Добричка J 08 853.00 

91 784,25 

Об. поз. №2: "Реконструкция и 244 340,02 

2 
рехабилитация на улична мрежа на 
територията на с. Победа, с.Котленци 
с. Стефан Караджа и с. Овчарово, 
общ. Добричка" в т.ч.: 244 916,20 

2.1 "Рехабилита 
Победа, общг 

ция на улица "Шеста" село • 
/на Добричка " 86 73J. 00 

90 949,23 

2.2 "Рехабилшпация наулгща "Дунав" село 
Стефан Караджа, община Добричка" 47 336.00 

44 321,55 



№ ПРЕДМЕТ 
Прогнозна 
стойност -

в лева без ДДС 

Оферирана от 
участника 
стойност 

2.3 "Рехабшштация на улица "Девета " село 
Овчарово, община Добричка " ' : ..'/,'.;". 78 852.50 

• : .. 81 811,75 

2.4 '"Рехабилитация на улица "Десета" село 
Котленци, община Добричка" 31 996.70 

27 257,49 

3 

Об. иоз. №3: "Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа на 
територията на с. Черна, с. Фелдфебел 
Дянково и с. Бенковски, общ. 
Добричка" в т.ч.: 281 047,20 

280 406,55 

3.1, 
;„РехабщйтЩия на улйца "Девета" село 
Черна, община Добричка " , ; 80 267,50 

• ,.85 038,23 

3.2. 
'"Рехабйл итациянаул ица : 

"Единадесета " село Фелдфебел Дянково, 
обгцина Добрич Ш:"'••:•:' .•' 1 •:•:/••• ̂  84 430:50 

84 933.92 

3.3 
"Рехабилитация на улица "Двадесет и 
четвърта" село Бенковски, обгцина 
Добричка " 116 349.20 

110 434,40 

С оглед на констатациите, се установи: оферираните от участника стойности за 
изпълнение на обект 1.1 и обект 1.2 от Обособена позиция № 1, за обект 2.1 и обект 2.3 от 
Обособена позиция № 2, за обект 3.1 и обект 3.2 от Обособена позиция №3 от предмета на 
поръчката надвишават разполагаемия от Възложителя финансов ресурс. Това безспорно 
попада в ясните указания от условията на документацията (стр.23), които са съществени за 
изпълнение на поръчката „Оферти, съдържащи ценови предлолсения, които надхвърлят 
определения финансов ресурс, като обща прогнозна стойност ши за който и да е от 
обектите/улиците/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата, като неотговарящи 
на предварително обявените условия на Възложителя 

Ето защо, комисията единодушно взе решение: предлага за отстраняване офертата на 
участника "Вера Строй" ЕООД, гр.София, ЕИК 200562468, подадена за участие по Обособена 
позиция № 1 от предмета на поръчката - "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на 
територията на с. Стожер и с. Пчелиио, общ. Добричка", по Обособена позиция № 2 -
"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията иа с. Победа, с.Котленци с. 
Стефан Караджа и с. Овчарово, общ. Добричка", по Обособена позиция № 3 - "Реконструкция 
и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Черна, с. фелдфебел Дянково и с. 
Бенковски, общ. Добричка" - като несъответстваща на условията на Възложителя, на 
основание чл. 107, т.2, б."а" от ЗОП във връзка с изрично поставено от възложителя условие, 
което има отношение към изпълнение на поръчката, както е описано по-горе. Преустановява 
се разглеждането на офертата и за трите обособени позиции от предмета на поръчката. 

За Участник № 2 - "Хидрострой" АД, гр.Варна, 
В офертата си "Хидрострой" АД, гр.Варна, с ЕИК 103029862, е подал коректно 

попълнени Ценови предложения (Образец № 5) с приложени Количествено-стойностни 
сметки без открити аритметични грешки. С оглед на изричното указание от документацията за 
участие, комисията извърши проверка за съответствие на оферираните в образците на 



количествените сметки стойност от ценовото предложение за всеки от отделните обекти, 
включени в предмета на съответната обособена позиция с осигурения максимален финансов 
ресурс от възложителя: 

№ ПРЕДМЕТ 
Прогнозна 
стойност -

Оферирана от 
участника 

стойност в лева без 
ДДС в лева без ДДС 

Оферирана от 
участника 

стойност в лева без 
ДДС 

Об. поз. №1; "Реконструкция и 567 750,14 

1. рехабилитация на улична мрежа на 1. територията на с. Стожер и с. 
Пчелино, общ. Добричка", в т.ч.: 579 959,00 

1.1 "Рехабилитация па участъци от улица 
"Рила" село Cmooicep, община Добричка" 345 846.00 

334 671,23 

1.2 
"Рехабилитация на участъци от улица 
"Стара планина" село Стооюер, община 

Добричка " 125 260.00 

123 917,57 

1.3 "Рехабилито щия на улица "Четвърта " ' 109 161,34 1.3 село Пчелино община Добричка • .. 108 853:00 
Об, поз. №2: "Реконструкция и 239 194.22 

2 
рехабилитация на улична мрежа на 
територията на с. Победа, с.Котленци 
с. Стефан Караджа и с. Овчарово, 
общ. Добричка" в т.ч.: 244 916,20 

2.1 "Рехабилитация на улица "Шеста" село 
Победа, община Добричка " 86 731.00 

85 932.47 

2.2 "Рехабилитация на улица "Дунав" село 
Стефан Карадо/са, община Добричка" 47 336.00 

45 958.74 

2.3 "Рехабилитация на улица "Девета" село 
Овчарово, община Добричка" 78 852.50 

77 192.00 

2.4 "'Рехабилитация на улица "Десета" село 
Котлеици, община Добричка" 31 996.70 

30 111.01 

Об. поз. №3: "Реконструкция и 268 491.97 

3 
рехабилитация на улична мрежа на 
територията на с. Черна, с. Фелдфебел 
Дянково и с. Бенковски, общ. 
Добричка" в т.ч.: 281 047,20 

3.1 „ Рехабилитация па улица "Девета" село 
Черна, община Добричка" 80 267.50 

76 063.16 

3.2 
'"Рехабилитация на улица 
"Единадесета" село Фелдфебел Дянково, 
община Добричка " 84 430.50 

78 938.60 

3.3 
"Рехабилитация на улица "Двадесет и 
четвърта" село Бенковски, община 
Добричка " 116 349.20 

113 490.21 

С оглед на констатациите, се установи: оферираната от участника стойност за 
изпълнение на обект 1.3 от Обособена позиция № 1 от предмета на поръчката надвишава 
разполагаемия от Възложителя финансов ресурс. Това безспорно попада в ясните указания от 
условията на документацията (стр.23), които са съществени за изпълнение на поръчката 



„ Оферти, съдържащи ценови предложения, които надхвърлят определения финансов ресурс, 
като обща прогнозна стойност или за който и да е от обектите/улиците/, ще бъдат 
отстранени от участие в процедурата, като неотговарящи иа предварително обявените 
условия на ВъзложителяЕто защо, комисията единодушно взе решение: предлага за 
отстраняване офертата на участника "Хидрострой" АД, гр.Варна, с ЕИК 103029862, подадена 
за участие по Обособена позиция № 1 от предмета на поръчката - "Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Стожер и с. Пчелино, общ. Добричка" -
като иесъответстваща на условията на Възложителя, на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП 
във връзка с изрично поставено от възложителя условие, което има отношение към 
изпълнение на поръчката, както е описано по-горе. Преустановява се разглеждането иа 
офертата за посочената обособена позиция. 

До 17:30 часа беше изготвен настоящия протокол, с което работата на комисията 
приключи. За следваща дата, на която комисията да се събере се определи 25.10.2019г., от 
14:00 часа. 
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